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  م.م.ش سورية -البركة بنك 
  

  الدخلبيان 
2013كانون األول  31للسنة المنتهية في   

 

  .معها تقرأالبيانات المالية وتشكِّل جزءاً من هذه  41  إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
3 

  2012  2013 يضاحإ

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

  اإليرادات
  448,507,305  495,535,115 22 إيرادات االنشطة التمويلية

  36,167,734  62,551,393 23 إيرادات األنشطة اإلستثمارية
)160,460,240( 7 التمويليةمخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة   

 )55,703,540(  
  إجمالي اإليرادات التمويلية واالستثمارية

397,626,268 428,971,499  
نصيب حسابات االستثمار المطلق من صافي الربح قبل اقتطاع 

 (328,495,172)       (313,697,580) 24 نصيب البنك بصفته مضاربا  
  االستثمارات المطلقة بصفته مضاربانصيب البنك من دخل 

    74,889,368 78,177,600  
)238,808,212( 24 ثمار المطلقتالعائد على حسابات االس  (250,317,572) 

 نصيب البنك من دخل االستثمارات بصفته مضارب ورب عمل
 158,818,056  178,653,927 

 
 239,965,872 486,614,414 25 البنك من استثماراته الذاتية دخل

  15,629,966 19,660,697 26 نصيب البنك من إدارة االستثمارات المقيدة بصفته وكيالً
  170,197,848 310,137,439 27 بنكيةصافي إيرادات الخدمات ال

 األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية
 210,713,299 222,567,097  

  768,002,283 2,402,519,773 28 ارباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة 
 إيرادات اخرى

 25,979 43,848  
)192,500,000( 7  مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية  (544,410,370) 

  التشغيلية يراداتإجمالي اإل
3,395,989,657 1,050,650,471 

 المصروفات 
)272,230,325( 29 نفقات الموظفين   )219,443,030(  

)300,953,178( 30 مصاريف إدارية وعمومية  )191,714,078(  
)73,613,739( 12,13 استهالكات وإطفاءات  )68,877,487(  

  مخصصات تشغيلية أخرىاسترداد  )مصروف(
)39,093,356(  622,621  

  و المخصصات إجمالي المصروفات
(685,890,598) (479,411,974) 

 صافي الربح قبل الضريبة
 2,710,099,059 571,238,497 

  47,098,589 (74,635,437) 10 إيراد ضريبة الدخل ) مصروف(
  السنة ربحصافي 

2,635,463,622 618,337,086 

 
 12.37  52.71 31 السنة ربح الحصة األساسية للسهم من صافي

    



  م.م.ش سورية -البركة بنك 
  

  بيان التدفقات النقدية
2013كانون األول  31للسنة المنتهية في   

 

  .تقرأمعهاو البيانات الماليةتشكِّل جزءاً من هذه  41 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 2012 2013 إيضاح
 ليرة سورية ليرة سورية

 األنشطة التشغيلية
 571,238,497 2,710,099,059 صافي الربح قبل الضريبة

 :التعديالت
 61,158,963 64,466,277 12 استهالك الممتلكات والمعدات

 7,718,524 9,147,462 13 إطفاء الموجودات غير الملموسة
 600,113,910 352,960,240 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 250,317,572 238,808,212 العائد على حسابات االستثمار المطلق
 (55,617,121) 13,648,039 إيرادات محققة غير مستحقة القبض

 (13,684,179) 14,865,530 مستحق   إيراد إجارة
 (1,027,142) 2,487,363  مستحق   صكوكإيراد 

)622,621( 39,093,356 مخصصات تشغيلية أخرى  
 1,419,596,403 3,445,575,538 التغيرات في رأس المال العامل

 (3,214,930,515) (8,906,543,424) ايداعات  لدى البنوك والمؤسسات المالية
 (105,420,269) 136,841,858 ذمم وأرصدة االنشطة التمويلية

 (624,492,402) 381,610,225 المشاركات
 (734,883,418) 215,393,289 احتياطي نقدي الزامي

 74,575,932 - موجودات قيد االستثمار 
 300,038,291 3,767,349 موجودات أخرى
 1,911,488,719 (1,614,039,267) التأمينات النقدية

 (272,736,507) (821,379,701) مطلوبات ومخصصات أخرى 
  

 (1,246,763,766) (7,158,774,133) من األنشطة التشغيلية) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

 األنشطة االستثمارية
 (158,342,224) - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 (417,694,212) (239,352,214) الزيادة  في الممتلكات والمعدات ومشاريع قيد التنفيذ
 (4,499,265) (1,627,000) الزيادة  في الموجودات غير الملموسة

 89,760,000 (143,510,000) استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 -  (256,210,000)  استثمارات عقارية

 (490,775,701) (640,699,214) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 أنشطة التمويل
 13,095,657,459 (7,474,162,832) أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 (229,992,211) (245,342,425) أرباح مدفوعة الصحاب الودائع االستثمارية
 1,135,523,030 9,469,000 تسديدات رأس المال 

 (4,139,069,521) (577,366,751) االستثمار المطلقحقوق أصحاب حسابات 
 9,862,118,757 (8,287,403,008) من أنشطة التمويل) المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

 8,124,579,290 (16,086,876,355) صافي الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل السنة 
 (133,844,777) 13,547,882,425 تأثير تغيرات سعر الصرف

 13,506,126,050 21,496,860,563 النقد وما في حكمه  في بداية السنة
 21,496,860,563 18,957,866,633 32 النقد وما في حكمه  في نهاية السنة



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

  ساهمينالتغيرات في حقوق الم بيان
2013كانون األول  31للسنة المنتهية في   

 

  .معها تقرأالبيانات المالية وتشكِّل جزءاً من هذه   41 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 غیر محققة دورةأرباح م  رأس المال المدفوع  إیضاح

 

احتیاطي عام   احتیاطي قانوني  سنةربح ال  محققةمتراكمة خسائر 
  لمخاطر التمویل

 اإلجمالي  

 لیرة سوریة    لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   
   

       
     

 
 2013 الثاني كانون 1 في الرصید

  
4,543,145,250 

 
1,008,431,774 

 
(524,063,255) 

 
-  -  36,882,745  5,064,396,514 

 20 تسدیدات رأس المال
 

9,469,000 
 

- 
 

- 
 

-  -  -  9,469,000 
 سنةال ربح

  
- 

 
- 

 
- 

 
2,635,463,622  -  -  2,635,463,622 

 سنةتخصیص ربح ال 
  

- 
 

2,402,519,773 
 

202,185,920 
 

(2,635,463,622)  30,757,929  -  - 

          
     

 2013 كانون االول 31 الرصید في 
  

4,552,614,250 
 

3,410,951,547 
 

(321,877,335) 
 

-  30,757,929  36,882,745  7,709,329,136 

          
     

      

 3,310,536,398  36,882,745  -  -  (374,398,058)   240,429,491  3,407,622,220 2012 الثاني كانون 1 في الرصید
 1,135,523,030 20 تسدیدات رأس المال

 
- 

 
- 

 
-  -  -  1,135,523,030 

 - سنةال ربح
 

- 
 

- 618,337,086  -  -  618,337,086 
 - سنةتخصیص ربح ال 

 
768,002,283 

 
(149,665,197) 

 
(618,337,086)  -  -  - 

    
     

 4,543,145,250 2012 كانون االول 31صید في الر
 

1,008,431,774 
 

(524,063,255) 
 

-  -  36,882,745  5,064,396,514 
 

  



م.م.ش البركة سوريةبنك   
 

  ةالمقيداالستثمار حسابات  بيان التغيرات في حقوق أصحاب
  2013 كانون األول 31كما في 

 

 
  .معها تقرأالبيانات المالية وتشكِّل جزءاً من هذه   41 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 1 في كما صيدالر                   
 كانون الثاني

 خالل اإليداعـات 
 العام

 حسم بعد الدخل 
 المصروفات

 31 في كما الرصيد  كوكيل البنك أجرة  العام خالل السحوبات 
 * أول كانون

 سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ةلير 

             
)30,133,572,696( 58,175,283 30,453,628,478 2,143,691,920  إسالمية مالية مؤسسات مع  مقيدة استثمار وكاالت   )19,660,697(  2,502,262,288 

)30,133,572,696( 58,175,283 30,453,628,478 2,143,691,920  2013 األول كانون 31 في كما الرصيد    )19,660,697(  2,502,262,288 

            
            
 2,143,691,920  (15,629,966)  (11,018,819,048)  36,214,107  12,391,660,687   750,266,140  إسالمية مالية مؤسسات مع  مقيدة استثمار وكاالت                         
 2,143,691,920  (15,629,966)  (11,018,819,048)  36,214,107  12,391,660,687   750,266,140  2012 األول كانون 31 في كما الرصيد             
  
  
" ثانيا سورية، ليرة  2,500,827,954والتي بلغت قيمتها المقيد االستثمار وكاالت" أوال :يلي وهي كما ،2013 األول كانون 31 في كما سورية ليرة2,502,262,288  مبلغ المقيد االستثمار أصحاب حسابات أرصدة بلغت*

 .سورية ليرة 1,434,334 والتي بلغت عنها الناتجة القبض مستحقة غير المحققة االيرادات
 

 متفق االستثمارات ھذه إلدارة كوكیل عمولة البنك یتقاضى و االستثمار حسابات أصحاب إلرشادات وفقًا معینة منتجات في استثمارھا یتم حیث الموجودات، ھذه في حق أي البنك لدى ولیس األمانة، بصفة الموجودات ھذه تدار
  .مسبقًا علیھا
  
  
  



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

  الزكاة والصدقات بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق
   2013 كانون األول 31في  للسنة المنتهية

 

  .معها تقرأالبيانات المالية وتشكِّل جزءاً من هذه   41 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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.ة للبنك بهاوال عالق وأصحاب الحسابات اإلستثمارية التبرعات تخص المودعينهذه *

2013 2012 
سورية ليرة سورية ليرة   

     
    والصدقات الزكاة صندوق مصادر

 251,000  1,682,089 * التبرعات
 251,000  1,682,089 المصادر مجموع    
 والصدقات الزكاة صندوق أموال استخدامات    

 (251,000)  (1,000,000) والمساكين الفقراء       
 -  - السبيل ابن

 -  - الرقاب فيو الغارمون
 -  - قلوبهم المؤلفة

 -  -  اهللا سبيل في
 -  - )وعمومية إدارية مصاريف( عليها العاملون

 (251,000)  (1,000,000) ستخداماتاال مجموع   
 -  682,089 الستخداماتا نع المصادر زيادة    

 -  - السنة بداية في الموزعة غير والصدقات الزكاة
 -  682,089 نهاية السنة في الموزعة غير والصدقات الزكاة رصيد    



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

   إيضاحات حول البيانات المالية
   2013 كانون األول 31كما في 
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 معلومات عن البنك 1
  

الصادر بتاريخ ) و.م /48(كشركة مساهمة مغفلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) البنك(م .م.تم الترخيص لبنك البركة سورية ش
. 2009كانون األول  29الصادر بتاريخ ) 16059(وبموجب السجل التجاري رقم  2007حزيران  28  

كشركة مساهمة مغفلة بناء على قرار وزارة اإلقتصاد والتجارة ) البنك(البركة سورية بنك اعتماد النظام األساسي لالموافقة على  تمت
ويخضع ، 2009أيار  13بتاريخ ) 4ب /م ن / 511(وقرار مجلس النقد والتسليف رقم ، 2009حزيران  21بتاريخ  /1564/رقم 

وتعديالته  2001لعام  28رقم  قانونوال الخاص بتنظيم عمل المصارف اإلسالمية 2005لعام  35ألحكام المرسوم التشريعي رقم 
لعام 33 وقانون التجارة رقم  وتعديالته 2002للعام 23 قانون رقم و ،وتعليماته التنفيذيةالخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة 

وكل ذلك بما ال  ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف 2011لعام  29وقانون الشركات الصادر بمرسوم تشريعي رقم  2007
  .يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  

  .الجمهورية العربية السورية -، دمشقالسبع بحراتإن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو في 
  

يمارس البنك كافة العمليات المصرفية وفق القوانين واألنظمة النافذة ووفقا للنظام األساسي وفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية من 
  .ومكتب خالل مركزه الرئيسي وفروعه التي أصبح عددها تسعة فروع

الفرقان  –ية، فقد تم إغالق ثالثة من فروع البنك، وهي فرع دوما، فرع حلب نتيجة لألوضاع الراهنة في الجمهورية العربية السور
  .الدروبي –وفرع حمص 

 

  .2014آذار  31من قبل مجلس اإلدارة في  2013 كانون األول 31 كما في تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للبنك

 هيئة الرقابة الشرعية 
  

الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه  2005لعام ) 35(اشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 
فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في البنك من  ،والشريعة والقانون يتم تعينها من قبل الجمعية العمومية لمساهمي البنك االسالمي

  .ن رأيها ملزماً للبنكويكو، أعضاء من علماء الفقه والشريعة والقانون ثالثة
  

مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث االلتزام و تتولى الهيئة إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته،
  .وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين ،بأحكام الشريعة اإلسالمية

  

  :تتكون هيئة الرقابة الشرعية من السادة
  

 رئيساً  عبد الستار أبو غدةفضيلة الدكتور  .1
 عضواً  فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل .2
 عضواً  فضيلة الشيخ عبد الستار قطان .3

بقرار و 2013 نيسان 24الصادر بتاريخ  4ب / م ن / 970مجلس النقد والتسليف رقم  وفق أحكام تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك
 على اقتراح مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموافقة مجلس النقد والتسليف" بناء للمساهمينمن الجمعية العمومية 

، واليجوز عزل أي منهم إال بقرار من 2013شباط  24بتاريخ  166/802وعلى كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم 
 .بذلكالجمعية العمومية وإعالم مصرف سورية المركزي 

 

 تعريفات  2
  المرابحة لآلمر بالشراء

من العميل وعداً  البنك هي عقد يقوم البنك بموجبه ببيع سلعة أو أصل سبق له شراؤه وحيازته بناء على طلب من العميل وقد يأخذ 
خيار و ممكن أن يطبق البنك الوعد الملزم مع العميل و أحياناً بتطبيق خيار الشرط مع البائع األصلي البنكويقوم  ،ملزماً بالشراء

 .، وذلك مقابل ثمن يتكون من التكلفة وهامش ربح متفق عليهن واحدالشرط مع البائع االصلي في آ

  المضاربة

باستثماره في مشروع ) المضارب(هي عقد بين البنك والمتعامل بحيث يقدم أحد األطراف مبلغاً معيناً من المال ويقوم الطرف اآلخر 
في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من  ، والخسارة على رب المال إالأو نشاط معين مقابل حصة محددة شائعة من الربح

 .شروط المضاربة



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

   إيضاحات حول البيانات المالية
   2013 كانون األول 31كما في 
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  )تتمة( تعريفات 2

  الوكالة

مبلغ مقطوع أو نسبة متوقعة من (ستثمار مبلغ من المال وفق شروط معينة بأجرة محددة عقد يفوض البنك بموجبه الوكيل ال هي
أو المخالفة في أي من شروط الوكالة ويمكن أن / يلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر في حالة التعدي أو التقصير و). المبلغ المستثمر

 .تكون عملية التفويض من قبل الوكيل الى البنك

 والمشاركة بالمضاربة التمويل
 للمقابل العادلة بالقيمة هذه تدرج .المال رأس في بالمساهمة البنك بموجبها يقوم حيث شراكة عن عبارة هو والمشاركة بالمضاربة التمويل
  .االضمحالل حسم بعد المدفوع

  االستثمار صكوك

هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري 
  .خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله

  

 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
 

  أسس اإلعداد  3.1
  

 المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة ةالمحاسب لمعايير وطبقاً التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقاً المالية البيانات إعداد تم
وحسب القوانين والتعليمات  اإلسالميةالمحاسبية المعايير تغطه لم فيما وتفسيراتها التقارير المالية الدوليةلمعايير ووفقاً اإلسالمية

 .اإلسالمية الشريعة أحكام يخالف ال وبما ،المصرفية ذات العالقة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف
  

  .المالية بالليرة السورية وهي العملة الرئيسية للبنكتم عرض البيانات 
 

 المحاسبية المعايير في التغييرات 3.2
 

معايير بتطبيق  البنكقام  ،المالية هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات
الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت نافذة ابتداء  )IFRIC(لجنة تفسير المعايير الدولية تفسيرات و) IFRS(التقارير المالية الدولية 

  .المالي بنك أو أدائهإن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت ليس له أي تأثير على المركز المالي ل. 2013كانون الثاني  1من
 

تعديالت على معيار  .القروض الحكومية –معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى تبني - 1التقارير المالية الدولي رقم معيار  -
 .1  التقارير المالية الدولي رقم

تعديالت على معيار التقارير  –" تقاص األصول المالية والمطلوبات المالية "  –اإلفصاحات  7معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 . 7المالية الدولي رقم 

 ".البيانات المالية المنفصلة" 27معيار المحاسبة الدولي رقم و" البيانات المالية الموحدة "  – 10معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
االستثمارات في الشركات "  – 28معيار المحاسبة الدولي رقم و اإلرتباطات المشتركة"  – 11معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 .والمشتركةالحليفة 
 ".اإلفصاح عن االستثمار في منشآت أخرى"  – 12معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 .قياس القيمة العادلة"  – 13معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 ).2011في عام معدل " (مزايا الموظفين المعدل" – 19معيار المحاسبة الدولي رقم  -
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  )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  .3
  

   لتطبيقاوغير نافذة  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تفسيراتالمعايير وال
  

  :2013كانون األول  31تطبيق للسنة المنتهية في الأو المعدلة وغير نافذة  الجديدة تفسيراتالمعايير والفيما يلي 
يعكس المرحلة االولى من  9إن معيار التقارير المالية الدولي رقم " األدوات المالية" – 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

ويشمل تصنيف وقياس األصول  39على استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم ) IASB(المحاسبة الدولية مشروع مجلس معايير 
كان المعيار نافذ للتطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ من أو . 39وااللتزامات المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي 

 .2011وفق التعديل الصادر في كانون األول  2015كانون الثاني  1تطبيق الى تم تعديل تاريخ الو، 2013كانون الثاني  1بعد 
ليتم تحديد التاريخ فيما بعد من قبل مجلس معايير المحاسبة  2015كانون الثاني  1إال أنه تم مؤخرا إلغاء تاريخ نفاذ التطبيق في 

راحل التالية سوف يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في الم . وذلك عندما يكون المعيار أقرب إلى االكتمال (IASB)الدولية 
)IASB (سيكون لتطبيق هذا المعيار تأثير على تصنيف . باستعراض المعالجة المحاسبية للتحوط واضمحالل قيمة االصول المالية

أثر هذا  بتقييم بنكقوم اليس. بنكولن يكون له أثر على على تصنيف وقياس االلتزامات المالية لل بنكوقياس الموجودات المالية لل
 .كافة المراحلبالمعيار على القوائم المالية عندما يتم إصدار المعيار بشكل كامل 

 

، ومعيار المحاسبة 12ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  10 تعديالت لمعيار التقارير المالية الدولي رقم(منشآت االستثمار  -
متطلبات  وتتضمن استثناء 2014كانون الثاني  1هذه التعديالت نافذة التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ بعد  ) 27الدولي رقم

حيث يتطلب ذلك من . 10معيار التقارير المالية الدولي رقم  حسب تعريفتوحيد البيانات المالية للمنشآت التي تعد منشأة استثمار 
ال يتوقع أن يكون لهذا التعديل أثر على . من خالل األرباح والخسائر عة بالقيمة العادلةمنشأة االستثمار معالجة الشركات التاب

 .بنكال
  
) 32تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (تقاص الموجودات المالية وااللتزامات المالية   32معيار المحاسبة الدولية رقم  -

غير المتزامنة التي التسوية  بالنسبة آللياتالمقاصة  أسس إجراءو "وجود حق قانوني إلجراء المقاصة" معنىهذه التعديالت  توضح
ال يتوقع أن يكون لهذا . 2014كانون الثاني  1هذه التعديالت نافذة التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ بعد . بغرف المقاصة تحدث 

  .بنكالتعديل أثر على ال
 
عند وقوع يتم االعتراف بالغرامة كالتزام  يوضح أنهذا التفسير   21ت التقارير المالية الدولية الغرامات رقم تفسير لجنة تفسيرا -

ووفقاً لهذا التفسير فإن الغرامات التي تنشأ بعد الوصول إلى حد معين . الحدث الذي يؤدي لترتب هذه الغرامة وفقاً للقانون النافذ
تفسير نافذ للتطبيق على الفترات هذا الإن . ال يتم االعتراف بها كالتزام حتى يتم الوصول إلى هذا الحد الذي تترتب عليه الغرامة

  .ال يتوقع أن يكون لهذا التفسير أثر مالي جوهري في البيانات المالية المستقبلية. 2014كانون الثاني  1وية التي تبدأ بعد السن

 
 39تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  - استبدال األدوات المالية واالستمرار بمحاسبة التحوط  39معيار المحاسبة الدولي رقم  -

لتوقف عن استخدام محاسبة التحوط عندما يكون استبدال أداة مالية مستخدماً كأداة للتحوط ضمن شروط هذه التعديالت تعفي من ا
المالية  باستبدال أدواته بنكقم اليلم . 2014نون الثاني كا 1هذه التعديالت نافذة للتطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ بعد . معينة

  .في حاالت االستبدال في المستقبل خالل الفترة وسيتم تطبيق هذه التعديالت
 

 ):2011 إلى 2009دورة (التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية  -
  :وتتضمن بنكإن هذه التحسينات ليس لها أثر جوهري على ال

 .1رقم التقارير المالية الدولية  يارتكرار تطبيق مع – 1معيار التقارير المالية الدولي رقم  ◄
 .تكاليف االقتراض – 1التقارير المالية الدولي رقم معيار  ◄
 .توضيح متطلبات البيانات المقارنة – 1معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 .تبويب المعدات الخدمية -.الممتلكات والمعدات – 16معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 . صحاب حقوق الملكيةأل ى التوزيعاتعلاالثر الضريبي  - عرض األدوات المالية – 32لي رقم معيار المحاسبة الدو ◄
البيانات المالية المرحلية والمعلومات القطاعية لمجموع  -البيانات المالية المرحلية  – 34معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄

 .المطلوباتو الموجودات
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  )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  .3
  

   لتطبيقاوغير نافذة  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تفسيراتالمعايير وال
  

تعديالت المعيار أصبحت نافذة  –الشامل االخرى  عرض مكونات الدخل 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 .خالل الفترة الحالية بنكوتم تطبيقها من قبل ال 2012تموز  1التطيبق اعتباراً من 

  
 اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة صادر عن هيئةمعيار جديد 

المتعلق  26 رقم الجديد المالي المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت ، 2012 سنة خالل
 . 2013 يناير 1 من اعتباراً إلزامي باالستثمار العقاري وهو

 
  ةالمحاسبي التقديرات أهم 3.3

القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في البيانات  البنكإن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة 
كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في . االلتزامات المحتمل أن تطرأاإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية وباإلضافة إلى المالية 

  .الدخلاإليرادات والمصاريف والمخصصات التي تظهر ضمن بيان 

مة إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد ينتج عنها مخاطر ها
  :هي كما يلي سنةالجوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية خالل  من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت

  االستمرارية مبدأ

وعلى الرغم من حالة عدم  .العمل على أساس مبدأ االستمراريةفي الستمرار على ا البنك قدرةبتقدير مدى  البنكقامت إدارة 
لديه الموارد البنك  أنمن  ةمتأكد البنكإدارة عدم التيقن المستقبلية فإن  وحالة االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية

المالية على أساس مبدأ  البياناتبناء عليه، فقد تم إعداد  .الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور
 .االستمرارية

  واالستثمارية التمويلية العقود ذمم قيمة تدني
بناء على الدخل المسجلة في بيان  اتخصصلتقدير كفاية الم يوميالبنك بمراجعة ذمم العقود التمويلية واالستثمارية بشكل  يقوم

تقدير  وعند دوريالمخصصات المالئمة لذلك بشكل ويقوم باحتساب . تقديرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية
إن هذه التقديرات مبنية بشكل . وضع العميل المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع تحقيقها بتقييمالبنك  يقومالتدفقات النقدية المستقبلية 

يقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وعدم الت موثوقيةرئيسي على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من ال
  .وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل

البنك بتشكيل مخصص النخفاض القيمة بشكل  يقومباإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم ذمم األنشطة التمويلية بشكل منفرد، 
  .شطة التمويلية ذات السمات المتشابهة لمخاطر اإلئتمان وتقييمها بشكل جماعي النخفاض القيمةجماعي، وذلك بتجميع ذمم األن

  الموجودات الضريبية المؤجلة

ادة منها عند تحقق يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر أو المصاريف غير الخاضعة للضريبة والمتوقع اإلستف
اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية يتطلب  ،الربح الضريبي

  .الخاضعة للضريبة باإلضافة إلى الخطط الضريبية المستقبلية
 

  أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.4

 :المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية  البياناتأعدت 
 

  األجنبية بالعـمالت التعـامالت  .أ 
بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت ويتم تحويل  السنة يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل 

مركز المالي بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ بيان ال إلى الليرة السورية أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية
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) الخسائر(يتضمن بند األرباح  .على نشرة أسعار الصرف الصادرة ألغراض التقييم" بناء.والمعلنة من قبل مصرف سورية المركزي
، إضافة إلى للبنكالناجمة عن التعامالت بالعمالت األجنبية في بيان الدخل، األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية 

 .رباح والخسائر الناجمة عن التعامالت بالعملة األجنبيةاأل

 

 
 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  .3
  

 )تتمة(  أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.4
 

 تقييمها وإعادة المالية بالمعامالت االعتراف  .ب 
  

 تـاريـخ االعـتـراف وإلغاء االعتراف  §
. يتم االعتراف بكافة عمليات الشراء للموجودات المالية المنفذة بتاريخ االلتزام، وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء األصل

إن المشتريات والمبيعات العادية هي عملية شراء أو بيع الموجودات . أما بيع الموجودات المالية فيعترف بها بتاريخ التسديد
تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق، يتم إلغاء المالية التي تتطلب 

االعتراف من قبل البنك بأصل مالي عند انتهاء أجل الحقوق التعاقدية، أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية 
مطلوبات بالخاطر وعائدات ملكية االصل المالي، ويتم الغاء االعتراف العائد لألصل المالي في عملية تتضمن تحويل جميع م

 . االلتزام المترتب على هذه المطلوباتمالية عند اإلعفاء من أو إلغاء أو انتهاء ال
  

 المالية والمؤسسات المصارف لدى واالستثمارات األرصدة  §
ولها تاريخ استحقاق  نسبياًتتصف بالثبات  مدفوعات متوقعة،األرصدة واالستثمارات لدى المصارف هي موجودات مالية ذات 

للبيع أو للمتاجرة أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  متاحةثابت غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات 
  . األرباح والخسائر

ت لدى المصارف والمؤسسات المالية ضمن بند يتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند األرصدة واالستثمارا
 .ضمن بيان الدخل خسائر التدني

 
  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية §

يتم إظهار ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية بإجمالي قيمتها األصلية ناقصاً المبالغ المستلمة على حساب هذه العمليات وبعد  •
ويتم تقدير المخصص الخاص لتدني قيمة الذمم . الخاصة بالسنوات الالحقةالمؤجلة  واألرباحالمخصصات المتعلقة بها استبعاد 

 مجلس قرار أحكام على بناءواألنشطة التمويلية، واالحتياطي العام لمخاطر التمويل، بمراجعة تفصيلية لها من قبل إدارة البنك 
 بتاريخ الصادر4 ب/ن م/650والقرار رقم  وتعديالته، 2009 األول  كانون 9 بتاريخ الصادر4 ب/ن م//597رقم والتسليف النقد
  .وتعديالته 597   للقرار المعدل 2012تشرين الثاني  13الصادر بتاريخ  902القرار ، و2010 نيسان 14

ضمن  مصروف مخصص تدني قيم ذمم وأرصدة األنشطة التمويليةيتم االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند  •
لمخاطر التمويل المرتبطة باألصول الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنها البنك  عام يتم حجز احتياطي كما .بيان الدخل

ضمن حقوق الملكية، ويتم دمج حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر  صضمن احتياطي خا
الستثمار، ويجب أال يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة التمويل في حساب احتياطي مخاطر ا

الخاص بالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة أصحاب حسابات اإلستثمار  2005لعام ) 35(بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 .المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل، أيهما أكبر

 الـعـادلة الـقيـمةج   
القيمة العادلة  في تحديدبتاريخ إعداد البيانات المالية في أسواق نشطة ) بيع مطلوبات/ شراء موجودات ( أسعار اإلغالق  تخدمتس

المالية أو عدم نشاط  في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات .لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية
  .قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبيرالسوق يتم تقدير 

تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع 
مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات 

  .بعد تنزيل أي تدني في قيمتها
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
  

 )تتمة( أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.4
  

 المالية الموجودات قيمة تدني  .د 
يقوم البنك في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول 

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة . المالية
الخسارة تلك أثر على ) أو أحداث(ويكون لحدث ) حدث خسارة(حداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل لواحد أو أكثر من األ

تشمل األدلة الموضوعية . التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية
لعمالء يواجهون صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير في تسديد األقساط، احتمال كبير مؤشرات تدل على أن العميل أو مجموعة ا

إشارة البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  إنلإلفالس أو إعادة تنظيم مالي،
 .لظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السدادأو ا/الدفعات المؤجلة وتزايد عدد  وأالديون  تزايدمثالً 
  

 الـتـقـاص  .ه 
 حقوقيتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما تتوفر ال

تحقق الموجودات وتسوية  أنأو وتوفر النية لتسويتها على أساس صافي المبلغ لتسويتها على أساس التقاص  القانونية الملزمة
 .نفس الوقتفي يتم سالمطلوبات 

 المجدولة الديون.   و

 المؤجلة البيوع ذمم إطار من وُأخرجت منتجة غير أنشطة تمويلية وأرصدة مؤجلة بيوع كذمم صنفت وأن سبق التي الديون تلك هي
  .خاص اهتمام تتطلب كديون تصنيفها وتمأو بقلب الدين  ُأصولية جدولة بموجب المنتجة غير التمويالت وأرصدة

 هيكلتها المعاد الديون   .ز
 عمر إطالة أو األقساط تعديل حيث من أنشطة تمويلية منتجة وأرصدة المؤجلة البيوع ذمم وضع ترتيب إعادة الهيكلة بإعادة يقصد

 .خاص اهتمام تتطلب كديون تصنيفها وتمأو بقلب الدين  السماح فترة تمديد أو األقساط بعض تأجيل أو التمويل
  
 اإليرادات تـحقق   .ح 

 

 اآلجلة البيوع ذمم إيرادات .1
تمويلية  وفي حالة وجود ذمم أوأنشطة. تثبت إيرادات عقود المرابحة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط المتناقص

متعثرة وعند عدم التأكد من استرداد تلك اإليرادات يتم تعليقها وفقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف وتعليمات مصرف سورية 
  .المركزي

  

 والعموالت المصرفية الخدمات إيرادات  .2
  .تثبت إيرادات الرسوم والعموالت عند اكتسابها

 

  وكيالً بصفته المقيدة اإلستثمارات إدارة من البنك إيرادات .3
تثبت إيرادات البنك من إدارة االستثمارات المقيدة بصفته وكيالً وفقاً لمبدأ االستحقاق، ووفقاً للشروط الواردة في عقود االستثمار 

  .المقيد
 

 إيرادات االجارة والصكوك  .4
 

ني النسبي باستخدام معدل العائد المشار تستحق اإليرادات الناجمة من اإلجارة اإلسالمية والصكوك على أساس االستحقاق الزم
  .إليه من قبل الجهات المستثمر بها

  
 إيرادات المشاركة  .5

 
  .مشاركة في تاريخ استحقاق األقساط، أو عند استالمها في نهاية عملية المشاركةيسجل الدخل من تمويل ال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
  

  )تتمة( المحاسـبـيـةأهـم السـياسـات   3.4
  
 )تتمة( اإليرادات تـحقق.   ح
  

  المطلق اإلستثمار ألصحاب كمضارب البنك إيرادات  .6

 تثبت إيرادات البنك كمضارب ألصحاب اإلستثمار المطلق وفقاً لمبدأ االستحقاق وذلك مقابل إدارة البنك لهذه اإلستثمارات
  .وفقاً للشروط الواردة في العقود الموقعة مع أصحاب االستثمار المطلق

  من الوكاالت البنك إيرادات 5

 . للشروط واألحكام الواردة في عقود الوكاالت" لمبدأ اإلستحقاق ووفقا" وفقا" تثبت إيرادات البنك من الوكاالت بصفته وكيال
 

 :بالتمليك المنتهية واإلجارة اإلجارة  .ط 
 لجعلها المباشرة النفقات زائدا التاريخية بالتكلفة اقتنائها عند بالتمليك المنتهية واإلجارة اإلجارة بغرض مقتناةلا الموجودات تقاس -

 السلطات قبل من معتمدة سياسة وجود عدم حال في )المصرف( المؤجر اهتالك لسياسة وفقًا الموجودات هذه وتهتلك .لالستعمال صالحة
 .المعنية

 حال في التدني مخصص منها ومطروحا االهتالك، مخصص منها مطروحا بالتكلفة المالية الفترة نهاية في اإلجارة موجودات تفاس -
 .قيمتها في نسبية أهمية ذي دائم انخفاض توقع

 .اإلجارة عقد يشملها التي المالية الفترات اإلجارةعلى إيرادات توزع -
 أهمية ذات غير كانت إذا فيها تحدث التي المالية الفترة في المؤجرة بالموجودات االنتفاع عليها يتوقف التي االصالحات تكلفة تثبت -

 .نسبية  
 إصالحات مخصص تكوين يتم فإنه العقد، فترات مدى على وآخر عام بين القيمة ومتفاوتة نسبية أهمية ذات االصالحات كانت إذا -

 .المالية الفترات على بالتساوي ويحمل  
 الفترة على تحمل مصروفات يثبتها المؤجر فإن تحملها، على المؤجر يوافق اصالحات بإجراء المستأجر فيها يقوم التي الحاالت في -

 .فيها حدثت التي المالية  
  

 المالية الكفاالت  .ي 

 .والقبوالت والكفاالت االعتمادات تتضمن مالية كفاالت إصدار المختلفة الخدمات تقديمه خالل من المصرف يقوم -

 من المستلم المبلغ تساوي والتي أخرى مطلوبات بند ضمن العادلة بالقيمة المالية البيانات في المالية الكفاالت تسجيل بداية يتم -
 )العمولة ، العالوة(العميل  

 المعترف اإلطفاء منه مطروحا المحصل بالقسط المقارنة خالل من حدة على كفالة لكل المصرف إلتزام قياس يتم األولي اإلعتراف بعد -
 .بينهما األكبر القيمة واعتماد الكفالة هذه عن الناتج المالي االلتزام لتسوية للمدفوعات تقدير وأفضل الدخل بيان في به  

 .أخرى مصروفات بند الدخل بيان في به اإلعتراف يتم المالية بالكفاالت المتعلق لاللتزام زيادة أي -
 .الكفالة حياة مدة على   الثابت القسط أساس على الدائنة والعموالت االتعاب بند ضمن بها اإلعتراف يتم المقبوضة) العمولة( العالوة -

  

 حكمه في وما النقد  .ك 
والتي تمثل النقد من تاريخ اإليداع األرصدة النقدية التي تستحق في األصل خالل مدة ثالثة أشهر من النقد وما في حكمه  يتكون

واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية، مطروحاً منها األرصدة الدائنة للبنوك 
 .من تاريخ اإليداعوالمؤسسات المالية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و   3
  

  )تتمة( السـياسـات المحاسـبـيـةأهـم   3.4
  

 والمعدات الممتلكات  .ل 
الممتلكات  استهالكيتم تغيير طريقة . المتراكم وأي انخفاض في القيمة االستهالككلفة بعد خصم تيتم تقييم الممتلكات والمعدات بال

المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها  استهالكوالمعدات وعمرها الزمني عند تغير نمط 
  .تغييرات في التقدير المحاسبي

بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي، فيما يلي  االستهالكيتم احتساب 
 :نسب استهالك الممتلكات والمعدات

 ٪2                                               مباني 
  او مدة االيجار أيهما اقل٪ 15        تحسينات على عقارات مستأجرة

  ٪15                أثاث ومفروشات
 ٪20      أجهزة الكومبيوتر وتجهيزات المكاتب

  ٪20                  السيارات

ويحتسب الفرق بين عوائـد  . االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه إلغاءيتم 
تسجل هذه األرباح أو الخسائر في بيان . نه ارباح او خسائر تنجم عن استبعاد األصل أاستبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد على 

  .ريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيهاالدخل ضمن بند إيرادات أو مصا

   .المشاريع قيد التنفيذاألراضي و استهالكال يتم 

  
  

 الموجودات غير الملموسة  .م 
بالكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي هي عبارة عن الكلفة  عند شرائها يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة

يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة .  منزالً منها أية مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها
لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويقيد اإلطفاء في بيان  يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي. محددة أو لفترة غير محددة

أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم . الدخل
اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق . تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان الدخل

الك هتستغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط ا يتم. ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة
رات في التقدير المحاسبي، المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه  كلما كان ذلك ضروريا  وتعالج هذه التغييرات على أنها تغيي

 .وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة

ي فيما يل. عمرها اإلنتاجي مدىطفاء بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على يتم احتساب اإل
  :لموجودات غير الملموسةنسب إطفاء ا

  %20            معلوماتيةبرامج 
  

 يم الموجودات غير الماليةق تدني  .ن 
وإذا وجد أي مؤشر من هذا . يقوم البنك في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل

في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم . لالسترداد لألصلالنوع، يقوم البنك بتقدير المبلغ القابل 
  .االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد

 سنوات السابقةمعترف بها ألصل في الالتدني الأية داللة على أن خسارة  هناكما إذا كانت  تحديدفي تاريخ كل بيان مركز مالي يتم 
  .أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، يقوم البنك بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل موجودةلم تعد ) عدا عن الشهرة (
عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ  يتم

  .لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد قيمة الدفتريةاالعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة ال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وأسس  3

  

  )تتمة( أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.4
  

 المـخـصصات .س 
على البنك ناتج عن حدث سابق والكلفة الالزمة لتسوية هذا االلتزام ) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي 

  .محتملة ويمكن قياسها
  

 المالي المركز بيان خارج حسابات  .ع 
عتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود خارج اال بنكتسجل اإللتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات ال

 ارتباطات وسقوف التمويل غير المستعملة، أرصدة حسابات تعهدات مقابل الكفاالت،: المركز المالي، وتتضمن هذه الحسابات بيان
كما تتضمن  .ابل اعتمادات مستندية،  قبوالت ال تحسم من البنود المدرجة تحت هذا الباب التأمينات المقبوضة والعائدة لهاتعهدات مق

وذلك باإلعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ةحسابات اإلستثمار المقيد الحسابات خارج بيان المركز المالي
 .المالية اإلسالمية

  

 المطلق االستثمار حسابات  .ف 
ھي الحسابات التي یعطي أصحابھا الحق للمصرف في استثمارھا على أساس عقد المضاربة على الوجھ الذي یراه مناسبا  دون تقییدھم لھ 

حاب حقوق أص(كما أنھم یأذنون لھ بخلطھا بأموالھ الذاتیة . أو في مشروع معین، أو لغرض معین، أو بكیفیة معینة ، باستثمارھا بنفسھ
    ).حسابات جاریة( أو األموال التي لھ حق التصرف المطلق فیھا) الملكیة

 
   الذاتية االستثمارات  .ص 

حیث یقوم المصرف باستثمارھا في منتجات  )الحسابات الجاریة( الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنها البنكالستثمارات تمثل ا
فصل اإلیرادات المتأتیة من ھذه االستثمارات عن اإلیرادات یتم . متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة كالوكالة والمضاربة والمرابحة وغیرھا

    .و تكون كامل ھذه االیرادات من حق المساھمین موال أصحاب حسابات االستثمار المطلقأالممولة من 
  

  المقيدة ستثماراال حسابات  .ق 

األموال المستلمة من قبل البنك من أطراف أخرى وذلك لغرض استثمارها في منتجات معينة وفقاً  ةتمثل حسابات االستثمار المقيد
ال تظهر . إلرشادات أصحاب حسابات االستثمار، تدار هذه الموجودات بصفة األمانة، وليس لدى البنك أي حق في هذه الموجودات

ملك حرية التصرف فيها دون مراعاة القيود التي ينص عليها االتفاق ي في بيان المركز المالي حيث أن البنك ال ةاالستثمارات المقيد
 هيئة، تظهر هذه الحسابات ضمن حسابات خارج المركز المالي اعتماداً على معايير ةبين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المقيد

 .يتقاضى البنك عمولة كوكيل إلدارة هذه اإلستثمارات متفق عليها مسبقاً. اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة
 

 االستثمار مخاطر احتياطي  .ر 
هو مبلغ يجنبه البنك من أرباح أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق، بعد اقتطاع نصيب المضارب، لغرض الحماية من الخسارة 

  .المستقبلية ألصحاب اإلستثمار
   

 ألرباحااحتياطي معادل  .ش 
هو مبلغ يجنبه البنك من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المضارب، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد 

  . لكيةاالستثمار ألصحاب حسابات االستثمار وزيادة حقوق أصحاب الم
 

 أو التصفية االستثمار قيد موجودات  .ت 
أو البيع ) نتيجة وعد بالشراء(بغرض التأجير التي لم توضع في االستثمار بعد أو المقتناة بغرض المرابحة  هي الموجودات المقتناة

اآلجل أو الناتجة عن اخالل العميل بوعده في تمويل المرابحة، أو المسلم فيه أو موجودات االستصناع تحت التنفيذ أو الموجودات 
، أو تلك األصول اآليلة للمصرف وفاء لديونه أو غير )هالكبعد استبعاد مخصص االست(ة والمشاركة لالستغالل في عمليات المضارب

   .ذلك، مخصوماً من هذه األرصدة مخصص التدني الخاص بها
 

  اإلسالمية للشريعة المخالفة والمكاسب اإليرادات  .ث 
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ر في المركز المالي  ضمن المطلوبات يقوم البنك بتسجيل اإليرادات والمكاسب المخالفة للشريعة اإلسالمية في حساب خاص يظه
  .األخرى ويتم الصرف منه على أوجه الخير بعد أخذ موافقة الهيئة الشرعية

 
 
 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 3
  

 )تتمة( أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة  3.4
 

  المؤجلة الدخل ضريبة  .خ 

طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضريبي للموجودات  تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، بإستخدام
أو (نسب الضريبة  باستخداميتم تحديد الضرائب المؤجلة . المركز المالي بيانبتاريخ  المالية البياناتوالمطلوبات وقيمتها المدرجة في 

المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند  بيانول بها كما بتاريخ المعمول بها أو التي هي بحكم المعم) القوانين الضريبية
  . تحقق الضرائب المؤجلة المدينة أو عند إستحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة

مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه أرباح  بيانمراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل  تتم
يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة غير . ضريبية كافية للسماح بإستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة

مركز مالي ويتم اإلعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات  بيانالمعترف بها بتاريخ كل 
 . الضرائب

  

 اتالقطاع تقارير  .ذ 
  .أخرى تجزئة، شركات،: يتم توزيع التقارير القطاعية للبنك كما يلي

 

  الزكاة  .ض 
  .إن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق المساهمين وأصحاب حسابات اإلستثمار المطلق في حال توافر شروط وجوب الزكاة

واعتمدت من  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تم احتساب الزكاة وفقاً لمعايير المحاسبة اإلسالمية
حصة  ليرة سورية 131,271,132 قد بلغت قيمة الزكاة على أسهم بنك البركة سورية مبلغاً قدره و. هيئة الرقابة الشرعية في البنك

  .المساهم في شراء األسهم أو االكتتاب بها الحصول على النماءفي حال كانت النية من قبل  سورية ليرة  2.63 منها السهم الواحد 
 

 والمساهمين المطلق االستثمار حسابات أصحاب بين األرباح توزيع  . غ
 

يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن اإلستثمارات وإيرادات ناجمة عن عموالت البنك، حيث أن اإليـرادات الناجمـة عـن    
لكونها  أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمتاجرة بالعمالت تكون كافة من حق البنك، وال توزع على  عموالت البنك أو عن أرباح

  .)مضاربة(أصحاب حسابات االستثمار المطلق ناتجة عن الخدمات التي يقدمها البنك وال عالقة لها باستثمار أموال 
  

يتم الفصل بين االيرادات المتأتية من االستثمار والتحويل بكل عملة على حدة، ويتم فصلها الى ايرادات متأتية من استثمارات ممولة 
أصحاب حسابات اإلستثمار وأموال البنك من رأس مال (بشكل مختلط واستثمارات ممولة ) استثمارات ذاتية(كلياً من رأس مال البنك 

توزع االيرادات المتأتية من مصدر مختلط إمـا نسـبة   . االولوية في االستثمار إلى حسابات االستثمار المطلق حيث تكون .)المطلق
قوق المساهمين الخاضع لالستثمار أو ما يدخل في حكمها ومتوسط حسابات االستثمار المطلق وذلك حوتناسب على كل من متوسط 

أو حسب عقد الوكالة المبرم مـع   اإليرادات حسب طريقة النمر من) اربةعقود المض(الستخراج حصة أصحاب االستثمار المطلق 
، يكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق هو مبلغ اإليـرادات  )عقود الوكالة(حسابات اإلستثمار المطلق 

لغ المضاربة العائد للبنك واحتياطي مخاطر ومبحصة مشاركة رأس المال بعد طرح من مصدر مختلط المتأتية من استثمارات ممولة 
  .االستثمار

  :يحتسب المبلغ المستثمر والذي يمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات االستثمار المطلق بناء على الشرائح التالية 
  

  40%              حسابات التوفير
 60%            حسابات لمدة شهر

 %70          أشهر 3 لمدة  حسابات
 %80           أشهر 6 لمدة حسابات
 %86           أشهر 9 لمدة حسابات
  %88          شهر 12 لمدة حسابات
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  %90          شهر 24 لمدة حسابات

 .%40 أقصى كحد) المصرف ربح تمثل( مضاربة نسبة تحتسب

 .من أرباح أصحاب اإلستثمار المطلق %10 يعادل بما االستثمار مخاطر احتياطي يحتسب

 

 

 
 )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية أسس اإلعداد و 3

  

 )تتمة( أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 3.4
 

 )تتمة( والمساهمين المطلق االستثمار حسابات أصحاب بين األرباح توزيع  . غ

 )4ب / م ن / 834(يتم توزيع األرباح بما يتناسب مع السياسة المعتمده في البنك و بما يتناسب مع قرار مجلس النقد و التسليف رقم 
  .2012نيسان  9الصادر بتاريخ 

 حسابات أصحاب سيتحمل خسائر أصحاب حسابات االستثمار المطلق أموال من الممولة االستثمار إيرادات نتائج أظهرت حال في
 عن الناجمة الخسائر يتحمل فإنه تقصيره أو البنك تعدي حال في إال أعاله الشرائح وفق مساهمتهم بنسبة الخسارة هذه المطلق االستثمار

 .التقصيرأومخالفته لشروط العقد أو التعدي هذا

يتم تحميل وعاء المضاربة جزء من المصاريف االدارية  2010نيسان  17تاريخ  20بناء على قرار هيئة الرقابة الشرعية رقم 
كمصاريف االستشارات القانونية والفنية ومصاريف التقييم والرهونات ومصاريف القرطاسية والمطبوعات ومصاريف (والعمومية 

لم يقم البنك بتحميل وعاء المضاربة بأي  ،)وفاتمن هذه المصر% 50البريد والبرقيات التي تحمل على وعاء المضاربة بنسبة 
 . 2014لعام  1وذلك بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم  2013 كانون األول 31مصاريف حتى تاريخ 

 .كل ثالث أشهر، يقصد بالتنضيض احتساب وتحديد الربحيتم التنضيض بشكل شهري أما توزيع األرباح فيتم  

  الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق المبلغ المستثمربلغ متوسط العائد على لدى توزيع العوائد على المبالغ المستثمره  
   :كما يلي السنةالربع األخير من خالل 

  
     

 
 2013الربع الرابع 

 
 یورو دوالر ةسوریلیرة  الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمارمتوسط العائد 

 
 

 %0.37 %0.19 %1.72 توفیر

 
 %0.55 %0.29 %2.58 شھر -ودیعة استثماریة 

 
 %0.64 %0.34 %3.51 شھر 3 -ودیعة استثماریة 

 
 %0.74 %0.39 %4.01 شھر 6 -ودیعة استثماریة 

 
 %0.81 %0.43 %4.41 سنة -ودیعة استثماریة 

 
 %0.83 - %4.51 سنتین -ودیعة استثماریة 

    
 

 %40 %40 %40 الحد األقصى لنسبة المضاربة
  
 2012الربع الرابع  

 
 یورو دوالر ةسوریلیرة  متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار

 
 

 %0.54 %0.49 %4.98 توفیر

 
 %0.82 %0.74 %3.32 شھر -ودیعة استثماریة 

 
 %0.95 %0.86 %3.88 شھر 3 -ودیعة استثماریة 

 
 %1.09 %0.99 %5.17 شھر 6 -ودیعة استثماریة 

 
 %1.20 %1.09 %6.09 سنة -ودیعة استثماریة 

 
 %1.22 %1.11 %7.47 سنتین -ودیعة استثماریة 

 
 

 %40 %40 %40 الحد األقصى لنسبة المضاربة
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في حال قام العميل  والتي تنص والموافق عليها من هيئة الرقابة الشرعية  تفاقية شروط وأحكام عقود الخدمات المصرفيةاحسب 
بكسر وديعته قبل تاريخ استحقاقها فليس له الحق بالحصول على األرباح المتحققة من هذه الوديعة، حيث يتم تحويل هذه األرباح إلى 

  .رباحارة اعطاء العميل جزءا من هذه األما لم تقرر االدألرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب دل اامعاحتياطي 
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد و 3

   

 )تتمة( أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة   3.4
 
  )تتمة(  توزيع األرباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساهمين    .غ
  

  :الخاضع لالستثمار لحسابات االستثمار المطلق خالل السنة كما يلي المبلغ المستثمرالعائد على في حين بلغ متوسط 
 

  
2013 

 متوسط العائد الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمار
 

 یورو دوالر ةسوریلیرة 

 توفیر     
 

2.12% 0.19% 0.40% 
 شھر –ودیعة استثماریة 

 
2.80% 0.33% 0.61% 

 شھر 3 -ودیعة استثماریة 
 

3.68% 0.38% 0.71% 
 شھر  6-ودیعة استثماریة 

 
4.16% 0.44% 0.81% 

 سنة –ودیعة استثماریة 
 

4.67% 0.48% 0.89% 
 سنتین –ودیعة استثماریة 

 
5.51% - 0.91% 

 الحد األقصى لنسبة المضاربة     
 

40% 40% 40% 

     
  

2012 
 یورو دوالر ةسوریلیرة  الصافي على المبلغ الخاضع لالستثمارمتوسط العائد 

 توفیر     
 

5.85% 0.61% 0.63% 
 شھر -ودیعة استثماریة 

 
3.84% 0.91% 0.94% 

 شھر 3 -ودیعة استثماریة 
 

4.48% 1.06% 1.10% 
 شھر  6-ودیعة استثماریة 

 
5.69% 1.22% 1.26% 

 سنة -ودیعة استثماریة 
 

7.55% 1.34% 1.38% 
 سنتین -ودیعة استثماریة 

 
8.84% 1.58% 1.41% 

 الحد األقصى لنسبة المضاربة     
 

40% 40% 40% 
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 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 4

 
 2013   2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 505,470,148 1,463,521,596 نقد في الخزینة
 1,002,438,297 1,422,178,862 *سوریة المركزي االحتیاطي النقدي لدى مصرف 

 10,085,220,888 8,772,844,424 حساب جاري لدى مصرف سوریة المركزي
 - 78,141,195  تأمینات نقدیة

 11,736,686,077  11,593,129,333 
 

وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد،  *
 ذيوال ليرة سورية 1,422,178,862 مبلغ  2013 كانون األول 31وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 

 2الصادر بتاريخ  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم  العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عنمن متوسط ودائع % 5  نسبة مثلي
ال يتم استعماله خالل إن هذا االحتياطي إلزامي  2012كانون األول  31ليرة سورية كما في  1,002,438,297 مقابل 2011للعام  يارأ

  .أنشطة البنك التشغيلية
  
 لدى البنوك والمؤسسات المالية قصيرة األجل استثمارية وايداعاتحسابات جارية  5

 

  
   2013األول  كانون 31

 المجموع   مصارف خارجیة  مصارف محلیة

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  
 

  
 

 14,241,822,078  11,315,595,453  2,926,226,625 *حسابات جاریة
تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 

 1,875,026,685  1,875,026,685  -  أشھر ثالثةاألصلیة أقل من 

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
 9,691,097,238  9,691,097,238  - **اقل من ثالثة أشھرالفعلیة  استحقاقھا

 27,865,474  27,865,474  - اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبضإیرادات 

 
2,926,226,625  22,909,584,850  25,835,811,475 

 

  2012األول  كانون 31 

 المجموع   مصارف خارجیة  مصارف محلیة 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  
 

 
 

 
 10,576,934,648  9,456,773,511  1,120,161,137 *حسابات جاریة

تأمینات نقدیة لدى البنوك والمؤسسات المالیة فترة استحقاقھا 
 2,392,075,001  2,392,075,001  -  أشھر ثالثةاألصلیة أقل من 

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة، فترة 
 6,867,205,173  6,717,205,173  150,000,000 **اقل من ثالثة أشھرالفعلیة  استحقاقھا

 17,053,466  14,550,726  2,502,740 إیرادات اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبض

 
1,272,663,877  18,580,604,411  19,853,268,288 

  
الجارية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وفقاً للنظام األساسي وعقد التأسيس فإن البنك ال يتقاضى أية فوائد على الحسابات *

  .المحلية والخارجية
كانون األول  31كما في  ليرة سورية 8,667,389,200مبلغ هذه االستثمارات  إجماليبلغت قيمة االستثمارات الذاتية من  **

 .)ليرة سورية  5,928,925,264: 2012كانون األول  31( 2013
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   والمؤسسات المالية لدى البنوكاستثمارية إيداعات  6
  

   2013األول  كانون 31  

 المجموع    مصارف خارجیة  مصارف محلیة 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة 

وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة،        
 16,079,667,222  16,029,667,222  50,000,000 *أكثر من ثالثة أشھرالفعلیة  فترة استحقاقھا

 76,876,394  76,531,189  345,205 إیرادات اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبض

 
50,345,205  16,106,198,411  16,156,543,616 

 

  2012األول  كانون 31 

 المجموع   مصارف خارجیة  مصارف محلیة 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة 

  
 

 
 

  وكاالت استثماریة لدى بنوك ومؤسسات مالیة إسالمیة،  
 3,822,130,515  3,772,130,515  50,000,000 *أكثر من ثالثة أشھرالفعلیة  فترة استحقاقھا  

 46,964,140  46,788,798  175,342 إیرادات اإلستثمار المحققة وغیر مستحقة القبض

 
50,175,342  3,818,919,313  3,869,094,655 

  
ليرة  11,640,672,152 مبلغ  2013كانون األول  31بلغت االستثمارات الممولة ذاتياً من إجمالي هذه االستثمارات كما في * 

   .)ليرة سورية  3,516,800,000: 2012كانون األول  31(سورية 
  
 ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 7

 

 النوع حسب  - أ

 2013     2012 

 
 سورية ليرة

 
 سورية ليرة

    

 5,173,792,692  5,421,761,113  المرابحات ذمم
 (489,568,097)  (289,098,721) القادمة للسنوات المؤجلة األرباح: ناقصاً

 5,132,662,392  4,684,224,595 
 (1,674,559)  (16,225,291) المعلقة االرباح ينزل
 (684,608,579)  (1,571,976,670)  * مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية  ينزل
 3,997,941,457  3,544,460,431 التمويلية األنشطة وأرصدة ذمم صافي
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 )تتمة( ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 7
 )تتمة( النوع حسب   - أ

  :وأرصدة األنشطة التمويليةتدني ذمم فيما يلي تفصيل الحركة على مخصص  *

  

 الشركات 
 

 األفراد
 

 اإلجمالي

 
 سورية ليرة

 
 سورية ليرة

 
 سورية ليرة

 678,405,896 2013كانون الثاني  1في  
 

6,202,683 
 

684,608,579 
 882,401,871 التغير خالل الفترة

 
4,966,220 

 
887,368,091 

 1,560,807,767 *2013كانون االول  31في 
 

11,168,903 
 

1,571,976,670 

 3201 كانون الثاني 1في      
 547,947,758 انخفاض القيمة افرادياً     

 
1,514,906 

 
549,462,664 

 57,963,469 انخفاض القيمة بشكل جماعي
 

4,687,777 
 

62,651,246 
 72,494,669  فرق سعر صرف

 
- 

 
72,494,669 

 الفترة خالل التغير
 204,886,290 القيمة افرادياًانخفاض      

 
6,430,753 

 
211,317,043 

 183,622,083 انخفاض القيمة بشكل جماعي
 

3,121,536 
 

186,743,619 
 - استردادات إفرادياً

 
- 

 
- 

 (40,656,607) استردادات بشكل جماعي
 

(4,586,069) 
 

(45,242,676) 
 534,550,105  تغيرسعر الصرف

 
- 

 
534,550,105 

882,401,871 
 

4,966,220 
 

887,510,345 
 2013 األول كانون 31 في

 752,834,048 انخفاض القيمة افرادياً     
 

7,945,659 
 

760,779,707 
 200,928,945 انخفاض القيمة بشكل جماعي

 
3,223,244 

 
204,152,189 

 607,044,774 فرق سعر صرف
 

- 
 

607,044,774 
1,560,807,767 

 
11,168,903 

 
1,571,976,670 

  
  .ليرة سورية 142,254ليرة سورية وغير المباشرة مبلغ 1,571,976,670 بلغت قيمة المخصصات المباشرة مبلغ  *
  

 :كانت الحركة على االرباح المعلقة خالل السنة كما يلي 

 
2013   2012 

 
 سورية ليرة  سورية ليرة

   االرباح المعلقة
 93,041  1,674,559 كانون الثاني  1 رصید 

 1,581,518  14,567,245 اإلضافات 
 -  (16,513)  اإلستبعادات

 1,674,559  16,225,291 كانون األول 31 رصید
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 )تتمة( ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  7

 

 )تتمة( النوع حسب  أ
تم تعديل بعض التعليمات الواردة في قرار  13/11/2012تاريخ ) 4ب/م ن/902(على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم بناء 

 4ب /م ن / 902المتضمن تمديد العمل بالقرار ) 4ب /م ن /1079(و القرار رقم  )4ب/م ن/597(مجلس النقد والتسليف رقم 
 :مما أدى إلى  وتعديالته

  
 2013كانون األول  31بتاريخ  رصيده، حيث بلغ  2013لنهاية عام  م لمخاطر التمويلتعليق تكوين احتياطي العااالستمرار ب -

 28,651,746 وقدره" المذكور مبلغاتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من االحتياطي حيث  65,534,491 وقدره" امبلغ
على أن ال ليرة سورية  66,689,189 احتياطي مخاطر االستثمار والبالغليرة سورية علما أن الحصة المذكورة يتم دمجها في حساب 

الخاص  2005لعام ) 35(سوم التشريعي رقم يقل رصيد احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المر
وسيتم  العام لمخاطر التمويل أيهما أكبربالمصارف اإلسالمية أو قيمة حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي 

 .والقرارات المعدلة له )4ب/م ن/902(العام لمخاطر التمويل عند انتهاء العمل بأحكام قرار  استكمال احتجاز اإلحتياطي
  
وقد بلغ رصيدها  4ب/ م ن/902بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات القرار تم االحتفاظ  -

 تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغا وقدره حيث ليرة سورية،  1,110,845مبلغ  2013كانون األول  31بتاريخ 
 .ليرة سورية 261,410

 
حجز  بنكلتقدير مدى كفاية المخصصات المحتفظ بها وارتأت إدارة ال بنكتم إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل ال -

 .ليرة سورية 190,015,431 وقدره" مبلغا 2013كانون األول  31مخصصات إضافية بلغ رصيدها بتاريخ 
 

  

 الممولة الجهة حسب -  ب
 2013    2012 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 4,224,536,697 4,825,254,063 شركات    
 459,687,898 307,408,329 أفراد

5,132,662,392 4,684,224,595 
 (1,674,559) (16,225,291) المعلقة االرباح ينزل
 (684,608,579) (1,571,976,670)  مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية  ينزل
 3,997,941,457 3,544,460,431 التمويلية األنشطة وأرصدة ذمم صافي

 ليرة سورية 1,811,736,324مبلغ  2013كانون األول  31كما في بعد تنزيل األرباح المعلقة منتجة الذمم غير قيمة ال إجمالي بلغت
  ). ليرة سورية 626,591,986 : 2012كانون األول  31(

  .لم يقم البنك باستيفاء أي غرامات نتيجة عدم سداد العمالء
 
 مشاركات 8

 
2013     2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
 764,238,015 547,902,789 عملیات مشاركة إسالمیة  

 547,902,789 764,238,015 
  

: 2012كـانون األول   31(ليرة سـورية  547,902,789 مبلغ  2013كانون األول 31بلغت قيمة المشاركات الممولة ذاتياً كما في 
  ).ليرة سورية 764,238,015
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 استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 9
 

 2013     2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

     
 77,400,000  287,020,000 الصكوك
 2,175,398  1,546,118 القبض مستحقة وغير المحققة الصكوك إيرادات

 288,566,118  79,575,398 

  

: 2012كانون األول  31(ليرة سورية  287,020,000مبلغ  2013 كانون األول 31بلغت قيمة الصكوك الممولة ذاتياً كما في 
  ). ليرة سورية 77,400,000

 
إسم الجهة المصدرة 

 للصك
القيمة 
 االسمية

رأس مال الجهة 
 المصدرة

قيمة الصك إلى رأس مال 
 الجهة المصدرة

نوع الصك حسب 
 االستحقاق

تاريخ 
 االستحقاق

نوع حسب 
 الطبيعة التعاقدية

 14,351 بنك دبي اإلسالمي
 مليون 1,000
 طويل األجل %0.14 دوالر 

أيار  30
 صكوك ايجارة  2017

بنك بيت التمويل 
 14,351  اإلسالمي التركي

 مليون 792.87
  طويل األجل %0.18  دوالر

 أيار   2
  صكوك ايجارة  2018

  

ليرة سورية في حين بلغت القيمة العادلة لصك  15,122بلغت القيمة العادلة لصك بنك دبي االسالمي  2013كانون األول  31كما في 
  .ليرة سورية 13,939بنك التمويل التركي االسالمي 

 
 موجودات ضريبية مؤجلة   10
  
 2013   2012 
 سوریة لیرة  لیرة سوریة 
  

 78,994,495 126,093,084 السنة رصید بدایة  
 47,098,589 (74,635,437) ایراد ضریبة الدخل ) مصروف (:یضاف

 126,093,084 51,457,647 السنةرصید نھایة 
 

 : الضريبي بحرالمحاسبي مع ال بحملخص تسوية الر

 2013     2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
  571,238,497  2,710,099,059 قبل الضریبة الربح

 التعدیالت     
 (768,002,283)  (2,402,519,773) غیر المتحققة تقییم مركز القطع البنیويأرباح    

 -  (81,085,905)  المتحققةأرباح تقییم مركز القطع التشغیلي غیر 
 -  21,332,429  مخصص تدني قیمة الذمم واألنشطة التمویلیة 

  33,764,882  36,395,414 مصاریف استھالك عقارات
 (622,621)  39,093,356 مخصصات أخرى

 (24,772,832)  (24,772,832) إستھالك مصاریف التأسیس

 (2,411,557,311)  (759,632,854) 
 (188,394,357)  298,541,748 الضریبیةالخسارة 

%25 نسبة الضریبة   25% 
 (47,098,589)  74,635,437 ضریبة الدخل  )إیراد( مصروف



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   2013كانون األول  31كما في 

 
 

 
27 

 موجودات أخرى 11
 

 2013   2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 -  256,210,000  * موجودات آیلة لوفاء دین  
 88,698,275  78,244,680 مصاریف مدفوعة مقدما

 13,716,482  14,671,741 )موردون( مدفوعات مقدمة
 16,743,281 2,259,064 ایرادات اإلجارة المحققة وغیر مستحقة القبض

 226,371  1,628,224 سلف موظفین
 609,114  1,359,627 مدینون متنوعون

 16,092,671  20,082,892 اخرى

 374,456,228  136,086,194 
  
صفيتها خالل سنتين بناء على متعثرة على أن يتم تلديون  "وهي عبارة عن قيمة عقارات تم استمالكها من قبل البنك وذلك استيفاء *

   .2002لعام   23من القانون  100المادة رقم 
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 ممتلكات ومعدات 12
  

  

  أراضي و مباني
تحسینات على 

  العقارات المستأجرة
أجھزة وتجھیزات 

 المكاتب
 

  اإلجمالي  مشاریع قید التنفیذ  سیارات  أثاث ومفروشات

  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 التكلفة
 السنة رصید بدایة               
 

600,224,245 
 

162,606,192 
 

126,882,007  13,069,028 
 

12,247,550  
 

518,881,023  
 

1,433,910,045  

        
  

 اإلضافات      
 

- 
 

195,000 
 

7,563,675  105,700 
 

- 
 

232,228,088 
 

240,092,463 
 اإلستبعادات

 
- 

 
- 

 
(955,956)  - 

 
- 

 
- 

 
(955,956) 

 إعادة تبویب
 

- 
 

1,880,512 
 

(75,000)  75,000 
 

- 
 

(1,880,512) 
 

- 

        
  

 *2013كانون األول  31كما في       
 

600,224,245 
 

164,681,704 
 

133,414,726  13,249,728 
 

12,247,550 
 

749,228,599 
 

1,673,046,552 

  

  

     
    ھالكستاال

 (14,434,755)  السنة  رصید بدایة 
 

(32,900,001) 
 

)35,768,176(   (3,917,277) 
 

(6,739,490) 
 

- (93,759,699) 
)12,004,466(  اإلضافات  

 
)24,390,946(  

 
(23,938,632)  (1,975,646) 

 
(2,156,587) 

 
- )64,466,277(  

 -  اإلستبعادات
 

- 
 

215,707  - 
   

- 215,707 

     
 (158,010,269) - (8,896,077) (5,892,923)  (59,491,101) (57,290,947) (26,439,221)  *2013كانون األول  31كما في 

  :صافي القیمة الدفتریة
 2013كانون األول  31في كما 

 
573,785,024 

 
107,390,757 

 
73,923,625 

 
7,356,805 

 
3,351,473 

 
749,228,599 

 
1,515,036,283 

  
  . 2013كانون األول  31ليرة سورية، كما في  21,709,885ليرة سورية، بينما بلغ مجمع االهتالك الخاص بها  311,176,911بلغ إجمالي قيمة موجودات الفروع المغلقة * 
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات 12

  

  أراضي و مباني
تحسینات على 

  العقارات المستأجرة
أجھزة وتجھیزات 

 المكاتب
 

  اإلجمالي  مشاریع قید التنفیذ  سیارات  أثاث ومفروشات

  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 التكلفة
 السنة رصید بدایة               
 

632,264,163  113,492,286  109,550,054  12,958,634 12,247,550  136,559,581  1,017,072,268  

   
  

 اإلضافات
 

- 49,113,906 18,188,388  110,394 - 350,281,524 417,694,212 
 اإلستبعادات

 
- - (856,435)  - - - (856,435) 

 التحویالت
 

(32,039,918) - -  - - 32,039,918 - 

   
              

 2012كانون األول  31كما في 
 

600,224,245 162,606,192 126,882,007  13,069,028 12,247,550  518,881,023  1,433,910,045  

  

  

     
    ھالكستاال

)2,733,420(  السنة  رصید بدایة  )10,836,454(  (14,181,918)  (2,055,512) )3,649,867(  - )33,457,171(  
)61,158,963( - (3,089,623) (1,861,765)  (22,442,693) (22,063,547) (11,701,335)  اإلضافات  

  856,435 - - -  856,435 - -  اإلستبعادات

                 
)35,768,176( (32,900,001) (14,434,755)  2012كانون األول  31كما في    (3,917,277) (6,739,490) - (93,759,699) 

  :صافي القیمة الدفتریة
 2012كانون األول  31كما في 

 
585,789,490 129,706,191 91,113,831 

 
9,151,751 5,508,060  518,881,023  1,340,150,346 
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 موجودات غير ملموسة  13
  
 لعمرها المقدرة الفترة وهي سنوات خمس فترة على الثابت القسط لطريقة وفقا الملموسة غير الموجودات على اإلطفاء يحتسب
  .االنتاجي

 
2013     2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
 التكلفة

 40,262,727  44,761,992 السنة بداية رصيد   
 4,499,265  1,627,000 اإلضافات
 44,761,992  46,388,992 نهاية السنة رصيد

)12,456,985(  (20,175,509) السنة بداية رصيد    طفاءالا      
 (7,718,524)  (9,147,462) اإلضافات
 (20,175,509)  (29,322,971) نهاية السنة  رصيد

 24,586,483  17,066,021 الدفترية القيمة صافي   
  

  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي   14

 نسبةحتفاظ بيجب على البنوك الخاصة اال 2001لعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  12للفقرة رقم " ب"كما هو محدد في البند 
، يتم تحرير الوديعة المجمدة عند فائدةمن رأسمالها لدى مصرف سوريا المركزي على شكل وديعة مجمدة ال يستحق عليها أيه % 10

  .تصفية البنك
  :هو كما يلي كانون األول 31إن رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي كما في 

 

 2013  2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 285,491,549  285,491,549 رصید الودیعة المجمدة باللیرة السوریة

 280,697,679  520,451,213 *)السوریة  محوًال الى اللیرة (رصید الودیعة المجمدة بالدوالر األمریكي 

 805,942,762  566,189,228 
 

دوالر أمریكي، حیث بلغ سعر صرف  3,626,585 بالدوالر األمریكيرصید الودیعة المجمدة بلغ  2013 كانون األول 31كما في * 
 الدوالر األمریكي مقابل اللیرة السوریةبينما كان سعر صرف (ليرة سورية  143.51بتاريخه الدوالر األمریكي مقابل اللیرة السوریة 

 ).2012كانون األول  31كما في  77.4
  

بعد تصفية  2012أيلول  30من المبالغ المسددة خالل عملية إستدعاء النصف الثاني من رأس المال حتى تاريخ % 10قام البنك بتجميد 
من رأس المال المكتتب به وذلك % 10جزء من مركز القطع البنيوي، وبحسب تعليمات البنك المركزي يتوجب على البنك تجميد نسبة 

.2013كانون الثاني  3بتاريخ  16/161المذكور أعاله وكتاب البنك المركزي رقم  إلتزاما بأحكام القانون  
 

 أرصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية  15
 

 2013  2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 5,369,645,172  8,193,086,850 مصارف محلیة 

 453,411,941  72,322,330 مصارف خارجیة 

 8,265,409,180  5,823,057,113 
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 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء 16
 

 2013     2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 3,026,857,592  5,051,077,104 لیرة سوریة - أرصدة جاریة للعمالء 
 13,057,391,466  14,916,669,160 عمالت أجنبیة - أرصدة جاریة للعمالء 

 19,967,746,264  16,084,249,058 
 

 تأمينات نقدية  17
 

 2013     2012 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 40,939,166 660,837,934 تأمینات نقدیة لقاء الكفاالت 
 4,726,310,143 7,121,203,290 تأمینات نقدیة لقاء االعتمادات المستندیة والقبوالت

 112,429,611 57,156,242 شھادات استیرادتأمینات نقدیة مقابل 
 96,568,695 602,695  تأمینات نقدیة لقاء تسھیالت ائتمانیة 

 5,237 - ھامش جدیة 
7,839,800,161 4,976,252,852 

 

 مطلوبات أخرى  18
  

 2013     2012 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

 251,557,900 215,278,650 شراء أصول ثابتةدائنو 
 66,368,389 59,834,176 )*غیر مستحقة الدفع(أرباح محققة ألصحاب الودائع االستثماریة 

 483,235,181 204,453,862 حواالت وأوامر دفع وشیكات مصدقة 
 6,338,986 5,767,367 موردین

 10,960,240 10,615,240 ذمم دائنة لشبكة الصراف اآللي
 100,528,933 216,331,810 مستحقة غیر مدفوعةنفقات 

 12,337,778 19,392,853 مستحق لجھات حكومیة
 171,751 57,976 ** ایرادات غیر شرعیة

 - 31,572,200  *** مخصص مخاطر محتملة
 - 142,254  التدني بنود خارج بیان المركز المالي  مخصص

 337,110 1,064,772 اخرى
764,511,160 931,836,268 

 

  . البيانات الماليةبتاريخ  الدفع الودائع غير مستحقة أرباحوهي تمثل مة عن التنضيض الشهري هذه األرباح ناج )  *(
 

لصرفها فـي  ناشئة عن فوائد تم دفعها من قبل البنوك المراسلة على الحسابات الجارية تم تجنيبها من االرباح عبارة عن إيرادات هي  )**(
  .وجوه الخير بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية

  

تمثل مبالغ تم احتجازها من قبل البنك لمواجهة أي خسائر محتملة ناتجة عن سرقة أو تهديم أو تلف ممكن أن يلحق (***) 
  .2011تي تمر بها البالد منذ آذار عام بموجودات الفروع المغلقة نتيجة تواجدها في مناطق غير مستقرة أمنياً نتيجة األحداث ال

 :فيما يلي ملخص للفروع المغلقة والمخصصات المحتجزة مقابلها
  

 مبالغ الخسائر المتوقعة لھذه الفروع   ثابتة - موجودات الفرع الفرع المغلق اسم 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة 
 20,258,653  243,103,837 الفرقان -حلب 

 5,885,297  16,569,542 دروبي - حمص 
 5,428,250  51,503,532 دوما

 31,572,200  311,176,911 المجموع
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  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق   19

 

 2013   2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 1,159,071,103  1,168,830,198 )توفیر( حسابات إدخار 
 5,150,877,150  6,177,496,694  *)ألجل( حسابات استثمار 

 40,732,520 66,689,189 ستثمار احتیاطي مخاطر اال
 10,073,180  13,288,165 )*(* حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتیاطي معادل األرباح

 7,426,304,246  6,360,753,953 
 

ليرة  83,808,931منها مبلغ  ليرة سورية 6,177,496,694وقدره " مبلغا 2013كانون األول  31كما في  بلغت قيمة وادئع اإلستثمار(*)
 5,150,877,150وقدره " األول مبلغا 2012كانون األول  31تأمينات نقدية مشاركة باألرباح في حين بلغت قيمة وادئع اإلستثمار في  سورية

 .تأمينات نقدية مشاركة باألرباح وريةليرة س 111,010,945منها مبلغ  ليرة سورية

تمثل أرباح ناجمة عن كسر الودائع حيث أنه عند قيام العميل بكسر وديعته قبل تاريخ استحقاقها فليس له الحق بالحصول على األرباح (**) 
البنك كمضارب وفي حال التوزيع يتم  المتحققة من هذه الوديعة، حيث يتم تحويل هذه األرباح إلى احتياطي معادل األرباح بعد حسم حصة

 .توزيعها على أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 
  2012  2013         االستثمار احتیاطي مخاطر    

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 15,354,988  40,732,520 السنةرصید احتیاطي مخاطر االستثمار في بدایة    

 25,031,757  23,880,821 السنة إضافات االحتیاطي خالل : یضاف
 345,775  2,075,848 فروق سعر الصرف

66,689,189  40,732,520 

 
       حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق من احتياطي معادل األرباح

    

  2013  2012 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة 

 6,055,784 10,073,180 رصيد احتياطي معادل األرباح في بداية السنة 
 7,217,396 3,214,985 إضافات االحتياطي خالل السنة : يضاف
 (3,200,000) - )*** (استخدامات االحتياطي خالل السنة: يطرح

13,288,165 10,073,180 
 
  .يةليرة سور 3,200,000 بمبلغ 2012 خالل عاماحتياطي معادل األرباح جزء من استخدام تم  *)*(*
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 رأس المال 20
  

للسهم  ليرة سورية  500سهم بقيمة اسمية قدرها  10,000,000موزعة على  وريةس يرةل 5,000,000,000 بحدد رأسمال البنك 
ليرة  3,250,000,000والبالغة قيمتها اإلسمية % 65سهم من رأس مال البنك  بنسبة قدرها  6,500,000  باكتتب المؤسسون  .الواحد
  . من رأسمال البنك% 35نسبة  تمثلسهم على االكتتاب العام  3,500,000تم طرح و ، سورية

، وقد وافقت هيئة األوراق المالية السورية على آلية %428.31بنسبة  األسهم المعروضة على االكتتاب العام نزادت االكتتابات ع
  .م .ص أ /1373/تخصيص األسهم المكتتب بها بالكتاب الموجه إلى مدير إصدار أسهم بنك البركة سورية  رقم 

والمساهمين المؤسسين تم توجيه الدعوة إلى تسديد النصف الثاني من األسهم المكتتب بها من قبل  2011تشرين الثاني  1بتاريخ 
  .إم –ص /  1270رقم  2011تشرين األول  11بموجب موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية بتاريخ 

  :فيما يلي بيان تفاصيل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع
  

 2013    2012 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 5,000,000,000  5,000,000,000 رأس المال المصرح والمكتتب بھ
 (1,592,377,780)  (456,854,750) أقساط رأس المال غیر المدفوعة في بدایة السنة

 1,135,523,030  9,469,000 ةسنأقساط رأس المال المدفوعة خالل ال
 4,543,145,250  4,552,614,250 رأس المال المدفوع

  

والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3القانون رقم ،  صدر 2010كانون الثاني  4بتاريخ 
مليار  15الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأس مال البنوك اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح  2005لعام  35

وقد تم تمديد  .فيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوبليرة سورية، وقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتو
  .2013لعام  63المدة لتصبح خمسة سنوات بموجب المرسوم التشريعي رقم 

  

، تمت الموافقة على تجزئة األسهم وفق مضمون 2013 آذار 26غير العادية للمساهمين بتاريخ العادية وخالل اجتماع الهيئة العامة 
الذي يقضي بتحديد القيمة االسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية  2011لعام / 29/من المرسوم التشريعي رقم / 3/البند / 91/المادة 

 والرئيس التنقيذي عليه قررت الهيئة العامة للمساهمين تفويض مجلس اإلدارة "وبناء. وذلك خالل سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
م من هيئة األوراق / 17صدر القرار رقم  2013 حزيران 2وبتاريخ . للقيام بمتابعة إجراءات تجزئة األسهم أمام الجهات المعنية
سهم البنك لتصبح مئة ليرة سورية للسهم الواحد ليصبح إجمالي األسهم سمية ألواألسواق المالية السورية بالموافقة على تعديل القيمة اال

 .2013 حزيران 16بتاريخ المالية  واألسواق وقد تم تحديد تاريخ تنفيذ التعديل المذكور في سوق دمشق لألوراق .سهم مليون 50
 
 احتياطي قانوني 21

 
 2009كانون الثاني  20الصادر بتاريخ  369/100/3وإشارة الى التعميم رقم  2011لعام  29بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

من األرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر % 10يتم تحويل  2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1وإلى التعميم رقم 
يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي .أرباح فروقات القطع غير المحققة الى االحتياطي القانوني

  .من رأسمال البنك% 25القانوني مساوياً ل
  
  :الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانونييوضح 
  

 2013   2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 618,337,086 2,635,463,622 السنة ربحصافي     

 (47,098,589) 74,635,437 ضريبة الدخل )إيراد(مصروف :يضاف
  (768,002,283) (2,402,519,773)  أرباح القطع غير المحققة:ينزل

 (196,763,786) 307,579,286  صافي الربح قبل الضريبة
 -  30,757,929  %10احتیاطي قانوني 
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 إيرادات األنشطة التمويلية 22
 

 2013   2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
 394,495,950  458,132,888 شركات –إیراد المرابحات     

 54,011,355  37,402,227 أفراد –إیراد المرابحات 

 495,535,115  448,507,305  
 

 ستثماريةيرادات األنشطة االإ 23
 

 2013   2012  
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
  

 29,462,951 62,551,393 إیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة
 6,704,783 - إیرادات الصكوك

 62,551,393 36,167,734 
 

 ستثمار المطلق من صافي األرباحنصيب أصحاب حسابات اال 24
 

 
2013  2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
حصة أصحاب الحسابات من ربح االستثمار قبل خصم مضاربة البنك       

 328,495,172  313,697,580 احتیاطي معادل األرباح و واحتیاطي مخاطر االستثمار  

 (74,889,368) حصة مضاربة البنك 
 

)78,177,600(  
البنك صافي حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد خصم حصة 

  250,317,572  238,808,212 احتیاطي معادل األرباح وكمضارب وقبل خصم احتیاطي مخاطر االستثمار   

)25,031,757(  (23,880,821) ) *(احتیاطي مخاطر االستثمار  
 (3,214,985) *)(* رباحألادل ااحتیاطي مع

 
)4,017,396(  

 211,712,406 صافي حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
 

221,268,419 
  

، يجب على البنك اإلسالمي اقتطاع ما ال يقل 2005أيار للعام  4الصادر بتاريخ  35من المرسوم التشريعي رقم  14استناداً للمادة ) *(
   .من صافي أرباح حسابات اإلستثمار المطلق لمواجهة مخاطر حسابات اإلستثمار المطلق% 10عن 

  

األرباح تمثل أرباح ناجمة عن كسر الودائع حيث أنه عند قيام العميل بكسر وديعته قبل تاريخ استحقاقها فليس له الحق بالحصول على  )**(
  .المتحققة من هذه الوديعة، حيث يتم تحويل هذه األرباح إلى احتياطي معادل األرباح بعد حسم حصة البنك كمضارب

  

 يةالذاتالبنك من استثماراته  دخل  25
  

 و قد كان ، )الحسابات الجارية(البنك  هااألموال التي يضمنالممولة من المساهمين و استثماراته الذاتيةيراد دخل البنك من يمثل هذا اإل
 :يرادات حسب األصل المستثمر به خالل الفترة كالتالياإل هع هذيتوز

  

 2013     2012    

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 
     

  147,037,760  365,172,194 یراد وكاالت استثماریة إ
 68,857,272  109,133,340 إلجارةاإیراد 

  2,287,599  1,510,916 یراد مضاربات اسالمیةإ
 692,381  - إیراد المرابحات  

  19,770,657  10,797,964 إیراد الصكوك
  - اخرى

1,320,203 

 486,614,414  
239,965,872 
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 نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً  26

 
 2013  2012    
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 36,214,107 58,175,283 ستثمارات المقیدة أرباح اال
 (20,584,141) (38,514,586) ستثمارات المقیدةحصة أصحاب اال: ینزل

 19,660,697 15,629,966 
  

 خدمات البنكيةالصافي إيرادات   27
 

 2013     2012    
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
  73,986,902 135,785,353 عموالت على االعتمادات والكفاالت والبوالص  

  107,250,738 188,341,678 رسوم خدمات بنكیة
 324,127,031  181,237,640 

)11,039,792( (13,989,592) مصروفات عموالت ورسوم  
 310,137,439  170,197,848 
 

 غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي األرباح  28
 

، 2008شباط  4تاريخ /  1ب/ م ن  362 ار مجلس النقد والتسليف رقمطبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناء على قر
ن إعادة تقييم مركز القطع مقابلة للتوزيع الناتجة الغير محققة والغير لفروقات القطع  )المتراكمة الخسائر( المدورة األرباح يتم فصل
، بلغت األرباح عليه ال يوجد أرباح قابلة للتوزيع كما في تاريخ هذه البيانات الماليةو. اب الخسائر المتراكمة المحققةحس نعالبنيوي 

لیرة  1,008,431,774: 2012(لیرة سوریة،  3,410,951,547مبلغ  2013كانون األول  31في  للسنة المنتهية المدورة غير المحققة 
  .)سوریة

 
  

 نفقات الموظفين  29
 

 
2013    2012    

 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
  192,925,626  245,690,405 رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت للموظفين

  18,266,227  16,946,497 االجتماعيةاشتراكات لمؤسسة التأمينات 
  1,767,852  1,856,874 مصاريف سفر و تدريب
  3,874,402  4,586,229 مصاريف نفقات طبية

  2,608,923  3,150,320 أخرى

 272,230,325  219,443,030 
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 مصاريف إدارية وعمومية  30
 

 
2013    

 2012    

 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

    

 64,181,250  63,504,167 مصاريف إيجارات
 45,308,573  106,337,893   )*( مصاريف إستشارات

 7,292,501  8,332,658 إعالن ومعارض 
 7,269,255  13,449,406 مصاريف سفر ومواصالت وضيافة 

 6,528,934  17,496,818 بدالت مجلس اإلدارة 
 5,533,494  7,645,710 قرطاسية و مطبوعاتمصاريف 

 20,018,019  30,722,562 مصاريف معلوماتية 
 9,371,021  8,488,333 مصاريف البريد والهاتف و انترنت

 1,167,720  6,332,579 مصاريف حكومية
 2,422,759  5,148,893 مصاريف صيانة وإصالحات

 2,994,266  6,622,370 (**)هيئة الرقابة الشرعية  تعويضات
 7,498,871  5,786,929 مصاريف تأمين 

 5,431,204  6,553,750 مصاريف التنظيف والبوفيه 
 5,429,859  12,684,189 مصاريف كهرباء وماء وتدفئة

 1,226,330  1,602,397 مصاريف حراسة 
 40,022  244,524 مصاريف أخرى 

 300,953,178  191,714,078 
  .تمثل مصاريف التدقيق الخارجي واالستشارات القانونية والتقنية والفنية  )*(

 .لیرة سوریة  5,921,100مبلغ وقدره 2013كانون األول  31بلغت قیمة مكافآت ھیئة الرقابة الشرعیة حتى تاریخ (**) 
 

 السنة أرباح للسهم من صافي ةاألساسي الحصة 31
  

 :كما يلي السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل  سنةالأرباح بتقسيم  السنةأرباح  صافي من لسهمل األساسية حصةالحتسب ت

 2013  2012 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    
 2,635,463,622  ربح السنةصافي 

 
618,337,086 

 
 

  
 50,000,000 * )سهم( السنة خالل قائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم ال

 
50,000,000 

    
 52.71  ربح السنةالحصة األساسية للسهم من صافي 

 
12.37 

تعديل القيمة اإلسمية  2013حزيران  16األسهم قيد التداول لفترة المقارنة حيث تم بتاريخ  المتوسط المرجح لعددتم إعادة احتساب  *
  .ليرة سورية 500ليرة سورية بدال من  100للسهم لتصبح 

للسهم لعدم إصدار البنك أدوات قد يكون لها تأثير على  المخفضة للحصةمطابقة السنة أرباح الحصة األساسية للسهم من صافي إن 
   .عند تحويلها الربحعائد السهم في 

 

  النقد وما في حكمه 32
  

  :وذلك كما يلي ليالما المركز من المبالغ المبينة في بيان يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية
 

 2013   2012  

 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 10,590,691,036  10,314,507,215 النقد واألرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
 19,836,214,822 25,807,946,001 *ثالثة أشھر لمؤسسات المالیة التي تستحق خاللأرصدة لدى البنوك وا: یضاف
المالیة و مصرف سوریة الحسابات الجاریة الدائنة للبنوك والمؤسسات  :یطرح

 (8,930,045,295) (17,164,586,583) المركزي

 
18,957,866,633 

 
21,496,860,563 

  .  ي عمليات البنك اليوميةفتم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي كونه ال يستخدم *
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 عالقةعامالت مع أطراف ذات م 33

التي يملكون فيها  أو الشركات وهيئة الرقابة الشرعيةتتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
  .حصصا رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالبنك

  :اإلدارة وأعضاء الهيئة الشرعية من المبالغ التاليةتتكون تعويضات اإلدارة العليا وأعضاء مجلس 

  
2013 2012 

 ليرة سورية ليرة سورية
 تعويضات اإلدارة العليا
 6,528,934 17,496,818 بدالت مجلس اإلدارة

 2,994,266 6,622,370 بدالت هيئة الرقابة الشرعية
 13,861,223 30,967,652 )اإلدارة التنفيذية( الراتب األساسي وتعويضات

55,086,840 23,384,423 
 

  
  :كما يليالبيانات المالية المتضمنة في ذات العالقة األطراف  مع ةالسنقد بلغت األرصدة في نهاية ل

  

  2013كانون األول  31
  الشركات الزميلة  الشركة األم

أعضاء مجلس 
 المجموع  اإلدارة

 بنود بيان المركز المالي :                  
 حسابات جارية مدينة        
 -  6,281,288,975  -  6,281,288,975 

 حسابات جارية دائنة 
 )42,326,403(   )9,121,763(   -  )51,448,166(  

 )كمضارب والوكاالتالبنك (استثمارات 
 11,670,680,902  13,425,670,871  -  25,096,351,773 

 )مطلوبات(أرصدة الحسابات الجارية والودائع 
 -  -  )10,286,062(   )10,286,062(  

 بنود داخل بيان الدخل:     
 34,845,170 ايرادات األنشطة االستثمارية     

 
45,214,780 

 
- 

 
80,059,950 

 168,819,330  )ذاتي( ايرادات األنشطة االستثمارية
 

204,025,787 
 

- 
 

372,845,117 
نصيب البنك من ادارة االستثمارات المقيدة 

 16,652,349 بصفته وكيال
 

3,008,348 
 

- 
 

19,660,697 
 

  2012كانون األول  31
 الشركة األم

 
 الشركات الزميلة

 
أعضاء مجلس 

  اإلدارة
 المجموع

  
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 بنود بيان المركز المالي :         
 حسابات جارية مدينة        
 -  5,375,696,772  -  5,375,696,772 

 حسابات جارية دائنة 
 (22,828,121)  (212,893,821)  -  (235,721,942) 

 )البنك كمضارب والوكاالت(استثمارات 
 5,213,365,174  5,275,970,515    10,489,335,689 

 )مطلوبات(أرصدة الحسابات الجارية والودائع 
 -  -  (12,913,386)  (12,913,386) 

 بنود داخل بيان الدخل:       
 29,462,950 - 9,362,951 20,099,999 االستثماريةايرادات األنشطة        

 142,243,319 - 74,217,945 68,025,374  )ذاتي( ايرادات األنشطة االستثمارية
نصيب البنك من ادارة االستثمارات المقيدة 

 15,629,966 - 2,129,070 13,500,896 بصفته وكيال
        

 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
 

  المركز المالي بيانحسابات خارج  34
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  .تشتمل على االلتزامات لتقديم التمويل واالعتمادات المستندية القائمة والكفاالت التي تم تصميمها للوفاء بمتطلبات متعاملي البنك
وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء صالحية . إن االلتزامات لتقديم التمويل تمثل االلتزامات التعاقدية لتقديم تمويل إسالمي

ونظرا ألن االلتزامات يمكن أن تنتهي صالحيتها دون القيام بسحبها، فإن . ثابتة أو تشتمل على شروط إللغائها وتتطلب دفع رسوم 
  :لوبات المحتملة يتكون مما يليإجمالي المط

2013   2012  
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

   
 4,802,174,718  6,413,359,790 تعھدات مقابل اعتمادات مستندیة

 5,796,331  -  قبوالت
 133,414,656  827,749,550 تعھدات مقابل كفاالت

 1,267,341,687  2,714,682,627 ارتباطات وسقوف تمویل غیر مستعملة
9,955,791,967  6,208,727,392 
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  التحليل القطاعي 35
  

  .عمال القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوياأليمثل قطاع 
 
 :قطاع األعمال •

 
  :قطاعات أعمال رئيسية هي   ثالثةيتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل 

  . يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم التمويل اإلسالمي وخدمات أخرى:  التجزئة -
  .يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات البنكية اإلسالمية الخاصة بالعمالء من المؤسسات: الشركات -
 .قديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنكيشمل هذا القطاع ت:  أخرى -

2013  
 المبالغ بآالف الليرات السورية 

 المجموع  أخرى  الشركات  التجزئة اإليرادات 
 397,626  62,551  309,784  25,291 اإليرادات التمويلية واالستثمارية

 (313,698)  (49,348)  (244,397)  (19,953) نصيب حسابات االستثمار المطلق  من صافي الربح قبل اقتطاع نصيب البنك بصفته مضاربا 
 74,889  11,781  58,345  4,763 نصيب البنك من دخل االستثمارات المطلقة بصفته مضاربا

 486,615  377,482  109,133  - البنك من استثماراته الذاتية خلد
 19,661  19,661  -  - نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً

 310,138  310,138  -  - بنكيةصافي إيرادات الخدمات ال
 210,713  210,713  -  - األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

 2,402,520  2,402,520  -  - الناجمة عن تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة  رباحاأل
 26  26  -  - إيرادات اخرى

 (192,500)  -  (192,500)  -   مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية 
 10,101 التشغيلية يراداتإجمالي األ

 
40,365 

 
3,345,524 

 
3,395,990 

  مصاريف تشغيلية
      

(685,891) 
 قبل الضريبة ربحصافي ال

      
2,710,099 

 ضريبة الدخل  مصروف
      

(74,635) 
        سنةال ربحصافي 

2,635,464 
  الموجودات 

 مجموع الموجودات
      

60,873,929 
 طلوباتمجموع الم

      
45,738,296 
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  )تتمة( التحليل القطاعي 35
  

2012  
 المبالغ بآالف الليرات السورية 

 المجموع  أخرى  الشركات  التجزئة اإليرادات
 428,971  36,168  338,792  54,011 اإليرادات التمويلية واالستثمارية

 (328,495)  (36,168)  (238,316)  (54,011) نصيب حسابات االستثمار المطلق  من صافي الربح قبل اقتطاع نصيب البنك بصفته مضاربا 
 78,177  8,607  56,716  12,854 نصيب البنك من دخل االستثمارات المطلقة بصفته مضاربا

 239,966  236,986  2,980  - البنك من استثماراته الذاتية خلد
 15,630  15,630  -  - نصيب البنك من إدارة اإلستثمارات المقيدة بصفته وكيالً

 170,198  170,198  -  - بنكيةصافي إيرادات الخدمات ال
 222,567  222,567  -  - األرباح الناجمة عن التعامل بالعمالت األجنبية

 768,002  768,002  -  - الناجمة عن تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة  رباحاأل
 44  44  -  - إيرادات اخرى

 (544,410)  -  (544,410)  -  مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية 
 1,050,650 1,422,034 (384,238) 12,854 التشغيلية يراداتإجمالي األ

 (479,412)   مصاريف تشغيلية
 قبل الضريبة ربحصافي ال

 571,238 
 47,099  إيراد ضريبة الدخل المؤجلة 

 618,337   سنةال ربحصافي 
  الموجودات 

 42,350,352 مجموع الموجودات
 30,925,202 تطلوبامجموع الم
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  )تتمة( التحليل القطاعي 35
  

  :قطاع التوزيع الجغرافي

تمثل األعمال يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية التي 
  .المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطاته في الشرق األوسط، وآسيا وافريقيا وأوروبا

 
2013 

 
 السورية الليرات بآالف المبالغ

 
 ةسوري

 
 ةسوري خارج

 
 المجموع

 اإليرادات
 335,075 واالستثمارية التمويلية اإليرادات إجمالي     

 
62,551 

 
397,626 

 اقتطاع   قبل الربح صافي من المطلق االستثمار حسابات نصيب
 (264,349)  مضاربا بصفته البنك نصيب

 
(49,349) 

 
(313,698) 

 63,108 مضاربا بصفته المطلقة االستثمارات دخل من البنك نصيب
 

11,781 
 

74,889 
 358,223  128,392 الذاتية استثماراته من البنك خلد

 
486,615 

 وكيالً بصفته المقيدة اإلستثمارات إدارة من البنك نصيب
  

19,661 
 

19,661 
 310,138 لبنكيةا الخدمات إيرادات صافي

 
- 

 
310,138 

 210,713 األجنبية بالعمالت التعامل عن الناجمة األرباح
 

- 
 

210,713 
 2,402,520  المحققة غير البنيوي القطع مركز تقييم ارباح

 
- 

 
2,402,520 

 26  -  26  اخرى إيرادات
 (192,500) مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية 

 
- 

 
(192,500) 

 2,993,123 التشغيلية االرباح إجمالي
 

402,867 
 

3,395,990 
)685,891( تشغيلية مصاريف  

   
(685,891) 

 2,307,232 الضريبة قبل األرباح صافي
 

402,867 
 

2,710,099 
 (74,635)  الدخل ضريبة مصروف

   
(74,635) 

 2,232,597 السنة أرباح صافي
 

402,867 
 

2,635,464 
 21,569,580 الموجودات

 
39,304,349 

 
60,873,929 

  

 
2012 

 السورية الليرات بآالف المبالغ
 المجموع ةسوري خارج ةسوري

 اإليرادات
 428,971 36,168 392,803 واالستثمارية التمويلية اإليرادات إجمالي
 اقتطاع   قبل الربح صافي من المطلق االستثمار حسابات نصيب
)292,327(  مضاربا بصفته البنك نصيب  )36,168(  )328,495(  
 78,177 8,607 69,570 مضاربا بصفته المطلقة االستثمارات دخل من البنك نصيب

 239,966 166,808 73,158 الذاتية استثماراته من البنك خلد
 15,630 15,630 - وكيالً بصفته المقيدة اإلستثمارات إدارة من البنك نصيب
 170,198 - 170,198 لبنكيةا الخدمات إيرادات صافي
 222,567 - 222,567 األجنبية بالعمالت التعامل عن الناجمة األرباح
 768,002 - 768,002  المحققة غير البنيوي القطع مركز تقييم ارباح

 44 - 44  اخرى إيرادات
)544,410( مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية   - )544,410(  

 1,050,650 191,045 859,605 التشغيلية االرباح إجمالي
 (479,412) - (479,412) تشغيلية مصاريف
 571,238 191,045 380,193 الضريبة قبل األرباح صافي
 47,099 - 47,099  المؤجلة الدخل ضريبة إيراد
 618,337 191,045 427,292 السنة أرباح صافي

 42,350,352 22,169,195 20,181,157 الموجودات
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 إدارة المخاطر  36

 
  مقدمة  36.1

 هتواج التي وتقييم المخاطر وفهم تحديد على يقوم البنك في المخاطر إلدارة العام طارواإل البنوك أعمال من أساسي جزء هي المخاطر
 التوازن إلى للوصول المخاطر الالزمة لتقليص االجراءات واتخاذ والمقبولة المحدودة المستويات ضمن بقائها من والتأكد البنك عمل
  .والعائد المخاطرة عاملي بين األمثل

و مخاطر السيولة ومخاطر السوق  ومخاطرتقلبات سعر صرف العملة األجنبية إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر 
  . و مخاطر شرعية و مخاطر األعمال )التشغيل(السلع والمخزون السلعي ومخاطر العمليات  ومخاطرالسوق لالستثمارات المالية 

  أنظمة إدارة المخاطر

 .الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك إضافة إلى ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر يعتبرمجلس اإلدارة 

بما في ذلك تحديد مستويات  الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسياسات المتبعة :مجلس اإلدارة
  .المخاطر التي يمكن للمصرف تحملها أو القبول بها

  .ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدة متابعة و قياسالجهة المسؤولة عن  :إدارة المخاطر

إدارة جة الفورية ألي تجاوزات وتقييم خطط طوارىء والعليا بالمعال هي اللجنة المسؤولة عن متابعة قيام اإلدارة: لجنة إدارة المخاطر
مراقبة مدى خاطر وتقييم التقارير الصادرة عن إدارة المارة المخاطر، إضافة إلى متابعة وسياسات إداألزمات ومراجعة استراتجيات و

 . المتعلقة بالمخاطر على اختالف أنواعهايير الموضوعة من قبل لجنة بازل وااللتزام بالمعا

الجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئيسي عن مخاطر السيولة  :الخزينة
 . والتمويل للبنك

، التقيد مدى استقاللية هذه اإلدارةاطر وة المخبالتحقق من توفر البنى األساسية الالزمة إلداريقوم التدقيق الداخلي : التدقيق الداخلي
السياسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفاية وفعالية األنشطة واألنظمة والسياسات واالجراءات االجراءات الواردة في باألنظمة و

  .ترفع التقارير إلى لجنة التدقيق أو إلى مجلس اإلدارةالموضوعة، و

 : يلي الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر فيما

  
   

مجلس اإلدارة

الرئیس التنفیذي

رئیس إدارة 
المخاطر

مسؤول الدیون 
المتعذرة

مسؤول شؤون 
إدارة و رقابة 

االئتمان
مسؤول التحلیل 

االئتماني
مسؤول مخاطر 

التشغیل
مسؤول مخاطر 
السوق و السیولة

المخاطر لجنة إدارة  
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 )تتمة(إدارة المخاطر  36

 
  )تتمة(مقدمة  36.1

 قياس المخاطر ونظام التقارير
تم قياس مخاطر البنك بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناء على تقدير ي

هذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس . إجمالي الخسائر الفعلية باستخدام طرق إحصائية
  .كما يدرس البنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية. الظروف االقتصادية

كما يقوم . التي تعكس إستراتيجية البنك وحدود ومستويات المخاطر المقبولة تم مراقبة وضبط المخاطر بناء على السقوف المعتمدةت
  .البنك بقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعها

كما يتم تقديم  ،ةيتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكر
يتم . تقرير إلى مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السيولة وتغيرات المخاطر
ربع  التحليل بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية بشكل

  . سنوي

يتم تحضير تقارير مخاطر تفصيلية وتوزع على جميع األقسام للتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدثة متوفرة على 
  .مستويات البنك كافة

  

  استراتيجيات إدارة المخاطر
  

  :متعددة إلدارة المخاطر من خالل أنظمة إدارة المخاطر والجهات اإلدارية المعنية، حيث تقوم بمايلي يعتمد البنك على استراتيجات
  

  .اعتماد استراتيجية شاملة وسياسات و إجراءات عمل إلدارة المخاطر بكافة انواعها بشكل عام -
المختلفة تتضمن وسائل تحديد وتقييم  انتهاج ألية استراتيجية إلدارة مخاطر التشغيل الناتجة عن عمليات و نشاطات البنك -

المخاطر التشغيلية و تحديد مؤشراتها الرئيسية الكمية والنوعية ، ووسائل لقياس هذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة في 
  ).طريقة المؤشرات االساسية ( 2بازل 

المالية للبنك ومواجهة الظروف الطارئة ، متضمنة انتهاج استراتيجية وسياسة مالئمة إلدارة السيولة تكفل المحافظة على القوة  -
  .هذه االستراتيجية طرقا لمتابعة ومراقبة مخاطر السيولة 

اعتماد سياسة مالئمة إلدارة مخاطر االئتمان وسياسات التمويل ، تتضمن المراجعة الدورية ، وتطوير االجراءات الخاصة  -
ئتمان الجيد ووسائل قياس هذه ر منهجية سليمة ومقاييس محكمة لالتطوي باإلضافة إلى. بالسياسات والتأكد من االلتزام بها

  . 2 المخاطر باستخدام الطرق المحددة في بازل
اعتماد طرق مالئمة إلدارة مخاطر السوق ، تتضمن المراجعة الدورية لمخاطر السوق ووسائل قياس هذه المخاطر باستخدام  -

تحديد سقوف للتعامل مع البنوك -طريقة إعادة التسعير –كطريقة سلم استحقاقات النقدية (  2الطرق المحددة في بازل 
  )مراقبة مراكز النقد التشغيلية- متابعة سقوف السيولة-الخارجية

  .التنسيق والتعاون مع كافة اإلدارات الرقابية بهدف تحقيق رقابة فاعلة بما يضمن كفاية و سالمة السياسات المطبقة في البنك -
  .اعتماد نظام للتقارير الدورية الخاصة بمختلف أنواع المخاطر -

 أساليب تخفيض المخاطر
لمعايير  يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقاً

   .وأسس معتمدة

 تركزات المخاطر
عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات  تنشأ التركزات

تتأثر بنفس التغيرات  قدظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي 
 .تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معين. األخرىاالقتصادية والسياسية والظروف 

للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان  اًحددت سياسات وإجراءات البنك أطر
  .وضبطها
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 )تتمة(إدارة المخاطر  36
  

 مخاطر االئتمان 36.2
مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه البنك و یعمل البنك على 

و حجم التعرض االئتماني لكل قطاع ) فرد أو مؤسسة ( إدارة السقوف و الرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة  على مستوى العمیل 
  .أو منطقة جغرافیة

البنك بتحدید  مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو  یقوم
من الل التقییم االئتماني للعمالء ومجموعة المقترضین و لكل قطاع أو منطقة جغرافیة، إضافة إلى ذلك یخفض البنك المخاطر من خ

لكل ائتمانیة  من أعضاء مجلس إدارة ولجنة تم تشكیل لجنة ائتمانیة  للفرع وحیث  .لجماعیة وضوابط عملھاا خالل تحدید سلطات المنح
  : روعي فیھا ما یلي  كمامھام صالحیات ولجنة 

   .فصل سلطة المنح عن مھام الدراسة عن مھام الرقابة -
   .األجل ونوع التسھیلتدرج السلطات حسب الخبرة والمبلغ ودرجة الخطر و -

یوم أو وجود  180تصنیف الدیون وفق استحقاق القسط لفترة تزید عن لالنخفاض في قیمة ذمم التمویل و إن المؤشرات الرئیسیة
سلیف صعوبات مالیة تواجھ العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة أو اإلخالل بشروط العقد األصلي و ذلك وفق قرار مجلس النقد و الت

  .تھو تعدیال 4ب / م ن /  597
تاریخ  4ب  /م ن / 597التسلیف رقم شكل جماعي حسب قرار مجلس النقد وبقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد ویقوم البنك بت

بعد إجراء اختبارات الجھد ارتأت إدارة البنك تشكیل رًا للظروف االقتصادیة المحیطة وتعدیالتھ ونظو 2009كانون األول  9
  .غیر المنتجة بھدف دعم المركز المالي للبنكمحفظة التسھیالت المنتجة وة على مؤونة انخفاض جماعي إضافی

  . طر اإلئتمانیة وفق تعلیمات مصرف سوریة المركزيیتم قیاس المخا
  

 المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات •
بالنيابة عن عمالئه، وذلك حسب الضوابط يقوم البنك بتقديم تعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات 

تتسم هذه التسهيالت . عتماد أو الكفالةحصيل هذه الدفعات وفقاً لشروط االويتم ت. الشرعية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك
البنك واجراءاته الرقابية من حيث بنفس المخاطر االئتمانية لذمم األنشطة التمويلية وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سياسات 

حصر هذه التعهدات مع أطراف مختارة والتقييم المتواصل لمالءمة هذه التسهيالت وترتيبات ضمان اضافية مع األطراف في الظروف 
 .التي تقتضي ذلك

 

 )األخرىبعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر  (يوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر اإلئتمان 
2013 2012 
 ليرة سورية ليرة سورية

     المركز المالي بيانبنود داخل 
 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 10,273,164,481  11,087,659,185 
حسابات جارية وايداعات استثمارية قصيرة األجل لدى البنوك 

 19,853,268,288 25,835,811,475  والمؤسسات المالية

 إيداعات استثمارية لدى المصارف والمؤسسات المالية
 16,156,543,616  3,869,094,655 

 استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 288,566,118  79,575,398 

  مشاركات
 547,902,789 764,238,015 

 ذمم و أرصدة االنشطة التمويلية
 3,544,460,431  3,997,941,457 

 لالفراد
 293,145,324  453,315,923 

 الشركات 
 3,251,315,107  3,544,625,534 

 136,086,194 374,456,228 موجودات أخرى
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 805,942,762 566,189,228 

  57,826,847,900 
 

40,354,052,420 

     
     المركز المالي  بيانبنود خارج 

 تعهدات مقابل اعتمادات مستندية
 6,413,359,790  4,802,174,718 

 5,796,331  -   قبوالت
 تعهدات مقابل كفاالت

 827,749,550  133,414,656 
 ارتباطات وسقوف تمويل غير مستعملة

 2,714,682,627  1,267,341,687 

  9,955,791,967  6,208,727,392 
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 إجمالي المخاطر اإلئتمانية
 67,782,639,867  46,562,779,812 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36
 

  )تتمة( االئتمان مخاطر 36.2

 :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 بنود داخل بیان المركز المالي
2013كانون األول  31    

 )التجزئة( األفراد  

  

 العقاریة تمویالتال

   الشركات   

المؤسسات الصغیرة    الشركات الكبرى    المجموع
 والمتوسطة

 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة 
 248,447    -  248,447 دیون متدنیة المخاطر

 2,395,222,930  110,654,607  2,051,104,644  116,934,525  116,529,154 )مقبولة المخاطر(عادیة 
 1,746,230,910  123,426,168  1,571,466,601  15,570,015  35,768,126 )تتطلب اھتمامًا خاصًا(تحت المراقبة 
       :غیر منتجة

 573,091,862  7,698,981  548,619,999  2,353,406  14,419,476 دون المستوى
 86,731,364  4,499,752  37,142,875  6,274,799  38,813,938 مشكوك في تحصیلھا 

 1,168,138,389  -  1,152,017,627  2,410,593  13,710,169 )ردیئة(ھالكة 
 5,969,663,902  246,279,508  5,360,351,746  143,543,338  219,489,310 المجموع

 289,098,721  8,071,896  225,402,506  30,498,833  25,125,486 األرباح المؤجلة للسنوات القادمة :یطرح
 16,225,291  339,665  12,791,524  419,051  2,675,051 المعلقةاألرباح : یطرح

 1,571,976,670  7,263,902  1,553,543,865  1,573,808  9,595,095 *مخصص التدني: یطرح 
 4,092,363,220  230,604,045  3,568,613,851  111,051,646  182,093,678 الصافي

  
دنى والمخصص الفائض عن الحد األ ليرة سورية 190,015,431 ليرة سورية والمخصص االضافي 1,367,966,735ليرة سورية والمخصص للديون غير المنتجة  12,883,659 قيمة المخصص للديون المنتجة *

  .ليرة سورية 1,110,845المطلوب 
  

  .ليرة سورية  547,902,789تشمل قيمة المشاركات البالغ قيمتها 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36

 
 )تتمة( االئتمان مخاطر36.2   

 
  : )تتمة( المخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع

 2012كانون األول  31 بنود داخل بيان المركز المالي

 )التجزئة( األفراد  

  

 العقارية تمويالتال

   الشركات   

المؤسسات الصغیرة    الشركات الكبرى    المجموع
 والمتوسطة

 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة 
 246,748,092  -  243,979,955  -   2,768,137 ديون متدنية المخاطر

 3,912,066,279  309,698,349  3,141,326,918  186,462,504  274,578,508 )مقبولة المخاطر(عادية 
 1,150,949,791  33,102,649  1,033,033,484  14,831,206  69,982,452 )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 
 :غير منتجة

 
 

 
 

 
 

 
 

 5,392,249  -  -  -  5,392,249 دون المستوى
 621,323,701  -  621,323,701  -  - مشكوك في تحصيلها 

 1,550,595  -  -  -  1,550,595 )رديئة(هالكة 
 5,938,030,707  342,800,998  5,039,664,058  201,293,710  354,271,941 المجموع
 489,568,097  20,945,592  370,434,797  44,404,894  53,782,814 األرباح المؤجلة للسنوات القادمة  :يطرح
 1,674,559  -  1,342,319  -  332,240 المعلقةاألرباح : يطرح

 684,608,579  500,000  680,378,799  36,051  3,693,729 *مخصص التدني: يطرح 
 4,762,179,472  321,355,406  3,987,508,143  156,852,765  296,463,158 الصافي

 

الدنى والمخصص الفائض عن الحد  ليرة سورية 51,425,407والمخصص االضافي  ليرة سورية 621,957,333ليرة سورية والمخصص للديون غير المنتجة  9,502,278 قيمة المخصص للديون المنتجة إن  *
  .ليرة سورية 1,723,561المطلوب

  
  ليرة سورية  764,238,015تشمل قيمة المشاركات البالغ قيمتها 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36
 

  )تتمة( االئتمان مخاطر 36.2
  

:) تتمة( المخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع  
  

 بنود خارج بيان المركز المالي
 

 2013كانون األول  31

 

 

 )التجزئة (األفراد 

 

 التمويالت العقارية

 

 الشركات

 

     المجموع
 

 الشركات الكبرى

  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

   
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة

 ديون متدنية المخاطر
 

- 
 

- 
 

6,558,922,424  177,346,936 

 

6,736,269,360 
 )مقبولة المخاطر(عادية 

 
- 

 
- 

 
431,899,160  56,268,120 488,167,280 

 )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 
 

- 
 

- 
 

16,672,700  - 16,672,700 
 :غير منتجة

      
 

 
- 

 دون المستوى
 

- 
 

- 
 

-  - - 
 مشكوك في تحصيلها

 
- 

 
- 

 
-  - - 

 رديئة
 

- 
 

- 
 

-  - - 
 المجموع

 
- 

 
- 

 
7,007,494,284  233,615,056 7,241,109,340 

 األرباح المحفوظة: يطرح
 

- 
 

- 
 

-  - - 
 *مخصص التدني: يطرح

 
- 

 
- 

 
142,254  - 142,254 

 الصافي
 

- 
 

- 
 

7,007,352,030  233,615,056 7,240,967,086 
 
 .2013كانون األول  31حيث ال يوجد مخصص لديون غير منتجة لبنود خارج المركز المالي كما في  ليرة سورية 142,254 قيمة المخصص للديون المنتجة *
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  )تتمة(إدارة المخاطر 36
  

  )تتمة( االئتمان مخاطر 36.2 
  

 ) :تتمة( المخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع

 بنود خارج بيان المركز المالي
 

 2012كانون األول  31  
 

 

 

 )التجزئة( األفراد 

 

 التمويالت العقارية

 
 الشركات

 

 

     المجموع
 

 الشركات الكبرى

  

   المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 
 لیرة سوریة لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة لیرة سوریة   لیرة سوریة

 ديون متدنية المخاطر
 

- 
 

4,743,646,822  - 4,743,646,822 
 )مقبولة المخاطر(عادية 

 
- - 191,942,552  - 191,942,552 

 )تتطلب اهتماماً خاصاً(تحت المراقبة 
 

- - -  - - 
 :غير منتجة

     
 

 دون المستوى 
 

- - -  - - 
 مشكوك في تحصيلها

 
- - -  - - 

 )رديئة(هالكة 
 

- - -  - - 
 المجموع

 
- - 4,935,589,374  - 4,935,589,374 

 األرباح المحفوظة: يطرح
 

- - -  - - 
 مخصص التدني: يطرح

 
- - -  - - 

 الصافي
 

- - 4,935,589,374  - 4,935,589,374 
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  )تتمة(إدارة المخاطر 36
 

  )تتمة( االئتمان مخاطر 36.2

 ) :تتمة( المخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع
 

 القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت توزيع
  2013 كانون األول 31

 التمویالت العقاریة األفراد :الضمانات مقابل

 الشركات

المؤسسات الصغیرة  الشركات الكبرى المجموع
 والمتوسطة

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة 
 248,447 - - - 248,447 ة المخاطرين متدنيود

 2,395,222,930 110,654,607 2,051,104,644 116,934,525 116,529,154 )مقبولة المخاطر(عادية 
 1,746,230,910 123,426,168 1,571,466,601 15,570,015 35,768,126 )تتطلب اهتماما خاصاً(تحت المراقبة 
 :غير عاملة

 
- 

 573,091,862 7,698,981 548,619,999 2,353,406 14,419,476 دون المستوى
 86,731,364 4,499,752 37,142,875 6,274,799 38,813,938 مشكوك فيها

 1,168,138,389 - 1,152,017,627 2,410,593 13,710,169 )رديئة ( هالكة 
 5,969,663,902 246,279,508 5,360,351,746 143,543,338 219,489,310 المجموع
 :منها

 6,359,698 تأمينات نقدية
 

6,336,290 602,694 1,035,215 14,333,897 
 - كفاالت مصرفية مقبولة

 
- 245,466,000 - 245,466,000 

 2,763,000 عقارية
 

136,886,417 1,739,681,756 199,631,214 2,078,962,387 
 - أسهم متداولة

 
- - - - 

 205,820,299 سیارات وآلیات
 

- 157,822,342 - 363,642,641 
 22,521  كفاالت شخصية و اعتبارية

 
- 1,371,574,214 - 1,371,596,735 

 4,523,792 أخرى
 

320,631 1,845,204,740 45,613,079 1,895,662,242 
 219,489,310 المجموع

 
143,543,338 5,360,351,746 246,279,508 5,969,663,902 
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 )تتمة(إدارة المخاطر 36
  

  )تتمة( االئتمان مخاطر 36.2
  

 توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
 

 

  2012 كانون األول 31

 التمویالت العقاریة األفراد :الضمانات مقابل
 

 المجموع   الشركات الكبرى

  لیرة سوریة   لیرة سوریة 
  لیرة سوریة

 لیرة سوریة 
 

 246,748,092  243,979,955 - 2,768,137 ة المخاطرين متدنيود
 3,912,066,279  3,451,025,267 186,462,504 274,578,508 )مقبولة المخاطر(عادية 

 1,150,949,791  1,066,136,133 14,831,206 69,982,452 )تتطلب اهتماما خاصاً(تحت المراقبة 
 -  - - - :غير عاملة

 5,392,249  - - 5,392,249 دون المستوى
 621,323,701  621,323,701 - - مشكوك فيها

 1,550,595  - - 1,550,595 )رديئة ( هالكة 
 5,938,030,707  5,382,465,056 201,293,710 354,271,941 المجموع

 :منها
     

 
 2,768,137  - - 2,768,137 تأمينات نقدية  

 243,979,957  243,979,957 - - كفاالت مصرفية مقبولة
 3,162,264,565  2,983,051,840 175,324,910 3,887,815 عقارية

 -  - - - أسهم متداولة
 488,616,674  145,092,656 - 343,524,018 سیارات وآلیات

 1,369,673,614  1,369,454,008 - 219,606  كفاالت شخصية و اعتبارية
 670,727,760  640,886,595 25,968,800 3,872,365 أخرى

 5,938,030,707  5,382,465,056 201,293,710 354,271,941 المجموع
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 )تتمة(إدارة المخاطر  36
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان    36.2
  

 :توزیع التعرضات االئتمانیة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر

و غیرھا من  S&Pالتصنیف حسب  للمخاطرالتصنیف الداخلي 
 2012 2013 الوكاالت المعتمدة

 لیرة سوریة لیرة سوریة
 جید

 AAA 11,079,107,243 16,312,527,018+و حتى  AAA-من  *الدرجة األولى 
 AA - 323,548+و حتى  AA-من  الدرجة الثانیة
 A 8,113,766,430 7,353,259,104+و حتى  A-من  الدرجة الثالثة

19,192,873,673 23,666,109,670 

 عادي
 - BBB 337,306,404+و حتى  BBB-من  الدرجة الرابعة
 - BB 26,035,352,387+و حتى  BB-من  الدرجة الخامسة
 B 327,033,195 5,529,885,034+و حتى  B-من  الدرجة السادسة
 5,690,796,516 7,464,038,460 غیر مصنفةمؤسسات مالیة  الدرجة السابعة

34,163,730,446 11,220,681,550 
53,356,604,119 34,886,791,220 

  

 .المركزي جيد من الدرجة األولى مصرف سوريةتم اعتبار تصنيف * 
 

  :الصكوك المدرجة في بيان المركز الماليفيما يلي تصنيف      -
  

 االجمالي التصنیف في المیزانیة مؤسسة التصنیف درجة التصنیف  
 143,510,000 ضمن الموجودات المحتفظ بھا حتى االستحقاق Baa1 Moody's بنك دبي اإلسالمي

A Fitch 
 143,510,000 االستحقاقضمن الموجودات المحتفظ بھا حتى  BBB Fitch بنك بیت التمویل التركي

  

  :2013فيما يلي ملخص عن قيمة الديون المجدولة والمعاد هيكلتها خالل العام     -
  

 افصاح عن قیمة الدیون المجدولة والمعاد ھیكلتھا

  2012كانون األول  31  2013كانون األول  31 

النسبة من  القیمة   
 المحفظة

المخصص 
 النسبة من القیمة  المقابل

 المحفظة
المخصص 

 المقابل

 9,652,303 %9.35 558,099,497 1,192,574 %12.44 700,035,887 الدیون المعاد ھیكلتھا
 - - -   %0.11 6,422,008 *منھا بقلب الدین
 - - - - %0.75 42,339,305 الدیون المجدولة

 9,652,303 %9.35  558,099,497 1,192,574 %13.18 748,797,200 المجموع
 
  .19/12/2012تاريخ  5346/167مجلس النقد والتسليف  الدين وفقا لتعميمهي عبارة عن ديون تمت إعادة هيكلتها نتيجة قلب * 
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 )تتمة(إدارة المخاطر 36
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر36.2   
 االئتمانية للتعرضات األقصى الحد في التركز

 
 الموجودات 2013كانون األول  31

 
  االرتباطات

 االلتزامات المحتملةو 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 المنطقة الجغرافية
 9,955,791,967  21,874,894,118 )ةسوري(محلي    

 -  23,638,683,130 بقية دول الشرق األوسط
 -  10,474,520,604 أوروبا
 -  5,191,145,607 افریقیا
 -  - اسیا

 -  (305,314,012) ومعلقة أرباح مؤجلة: ناقصاً
 9,955,791,967  60,873,929,447 المجموع

    

 الموجودات 2012كانون األول  31
 

  تاالرتباطا
 و االلتزامات المحتملة 

 ليرة سورية 
 

 ليرة سورية
 المنطقة الجغرافية

 6,208,727,392   22,600,974,494 )ةسوري(محلي    
 -   15,010,154,699 بقية دول الشرق األوسط

 -   5,218,565,129 أوروبا
 -   11,594,313 افریقیا
 -   306,502 اسیا

)491,242,656( ومعلقة أرباح مؤجلة: ناقصاً   - 
 6,208,727,392  42,350,352,481 المجموع
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 )تتمة(إدارة المخاطر 36
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 36.2   
 

التعرضات االئتمانية التركزات في 
   :حسب القطاعات االفتصادية 

       

  

 القطاع االقتصادي/ البند 
 زراعة  عقارات  تجارة  صناعة   مالي 

 
 إجمالي  أفراد   أسهم

)ليرة سورية(  
     

 
  

                 
 أرصدة لدى المصارف المركزية

 10,273,164,481  -  -  -  -  -  -  10,273,164,481 
حسابات جارية وإيداعات قصيرة األجل 

  25,835,811,475  لدى المصارف والمؤسسات المالية 
-  -  -  -  -  - 

 25,835,811,475 
 والمؤسسات المالية بنوكايداعات لدى ال

 16,156,543,616  
-  -  -  -  -  - 

 16,156,543,616 
 و أرصدة االنشطة التمويليةذمم 

 -  1,455,617,032  1,604,436,136  300,633,788  221,620  -  183,551,855  3,544,460,431 
 مشاركات

 -  547,902,789  -  -  -  -  -  547,902,789 
 استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 288,566,118  
-  -  -  -  -  - 

 288,566,118 
 موجودات األخرى

 -  -  -  -  -  -  374,456,228  374,456,228 
وديعة المجمدة لدى مصرف سورية 

 805,942,762  -  -  -  -  -  -  805,942,762  المركزي

  
 

 
           

 
 57,826,847,900  558,008,083  -  221,620  300,633,788  1,604,436,136  2,003,519,821  53,360,028,452  2013ول األكانون  31اإلجمالي  

           
      

 2012ول األكانون  31اإلجمالي 
 35,575,129,667 2,100,742,064 1,576,852,049 360,765,475 247,159  - 740,316,006  40,354,052,420 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 36.2   

تعليمات مصرف سورية حسب ) و مؤسسة أو بنك مراسلأفرد  (تتم إدارة مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 
وحجم التعرض االئتماني لكل  ،وتعديالته 2008 آيار 29تاريخ  4 ب / ن م/  395 مجلس النقد والتسليف رقم اتقرارو المركزي

من صافي األموال  %25وذلك حيث يجب أال يتجاوز الحد األقصى للتعرضات االئتمانية  ،و منطقة جغرافيةأقطاع اقتصادي 
  ) .و مؤسسةأفرد (الخاصة على مستوى العميل 

 التحسينات االئتمانية والضمانات المحتفظ بها 
 يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقاً

  .وتعديالته 2009كانون األول  9بتاريخ  4ب / م ن /  597وحسب قرار تصنيف الديون   لمعايير واسس معتمدة

  :ابرز أنواع الضمانات هيإن 

الرهونات للمباني السكنية والعقارات واألوراق المالية والسيارات : اإلسالمية مع المؤسسات التجارية التمويلبالنسبة لعمليات 
  .والضمانات النقدية

  .ات النقديةالرهونات للمباني السكنية والعقارات واألوراق المالية والسيارات والرواتب والضمان: بالنسبة لألفراد

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات 
 .خالل دراسة كفاية مخصص تدني قيمة التمويالت

  تقييم انخفاض القيمة إفرادياً

يوم أو وجود  180لفترة تزيد عن  رباحاألأو هي استحقاق األصل االئتمانيةتسهيالت إن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة ال
  .اإلخالل بشروط العقد األصليوصعوبات مالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية 

  .يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي

  المخصص اإلفرادي

 597  مجلس النقد و التسليف الهامة بشكل منفرد، وفقاً لمؤشرات قرار التسهيالت االئتمانيةيحدد البنك مالئمة المخصصات لجميع 
 للقرار المعدل 2012تشرين الثاني  13الصادر بتاريخ  902والحقا القرار  وتعديالته 2009كانون األول  9بتاريخ  4ب / م ن / 

  :وفقاَ للمؤشرات التالية .وتعديالته 597

  المشروع موضوع التسهيالت،التأخر في انجاز  •
  قدرة العميل على تحسين وضعه عند مواجهة صعوبات مالية، •
  العوائد المتوقعة عند تصفية األعمال  في حال اإلفالس، •
  توفر مصادر مالية أخرى والقيمة المتوقع تحقيقها للضمان، •
 .فترة التدفقات النقدية المتوقعة •

  .مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بيانيتم تقييم الخسائر االئتمانية في تاريخ كل 

  المخصص الجماعي

التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد أو  للتسهيالت االئتمانية بشكل جماعي بالنسبة التسهيالت االئتمانيةيتم تقييم المخصص عن خسائر 
مركز مالي بتقييم المخصص  بيانيقوم البنك في تاريخ كل . في حال عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد

  .ومراجعة  كل محفظة على حدة

يؤخذ باالعتبار عند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة 
  .بشكل موضوعي

  :عتبار العوامل التاليةايتم تقييم خسارة انخفاض القيمة ب

المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحديد ضرورة وجود تاريخ الخسائر في 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن . مخصص إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القيمة

  .تحديد طول هذه المدة التي قد تمتد إلى سنة

  .م إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامةتقو
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 36.2   
 

  نتائج اختبارات الجهد
 

وكانت النتيجة أخذ مخصص قام البنك باختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية والمخاطر السوقية في ظل الظروف الحالية 
  .)لیرة سوریة  51,425,407:  2012(  سوریةليرة  190,015,431 ةمإضافي بقيوإفرادي  جماعي

  
  تقلبات سعر صرف العمالت األجنبيةمخاطر    36.3

   .األجنبية العمالت صرف أسعار في التغير نتيجة المالية األداة قيمة تقلب مخاطر هي

 أساس التمركز في كل عملة على مراقبة يتم. المستخدمة األساسية هي العملة السورية الليرة وأن سورية مؤسسة نفسه البنك يعتبر
 2008شباط  4بتاريخ  1 ب/ م ن  / 362حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم  بقائها في مستوى معقول من يومي للتأكد
  .وتعديالته

 تغطية عمليات بأية يقوم وال األجنبية، العملة مقايضة عقود أو اآلجلة، األجنبي الصرف عقود مثل المشتقات، مع البنك يتعامل ال
  .اإلسالمية الشريعة مع أحكام لتعارضها

ثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار أ يقوم البنك بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة
الدخل أو حقوق  بيانفي  صافي االرتفاع المتوقع في الجدول التالي المبلغ الموجب يمثل. الصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة

  .الملكية

  %10في سعر الصرف  زيادةأثر السيناريو 

 
 2013 

 األثر على حقوق الملكیة   األثر على الربح قبل الضریبة   المركز   العملة 
 437,046,402  408,884,129  4,088,841,288  دوالر أمریكي

 1,414,841  1,886,454  18,864,545  یورو
 1,918,689  2,558,252  25,582,518  جنیھ استرلیني

 83,095,115  110,793,487  1,107,934,866  العمالت األخرى 

 
 

 
 2012 

 األثر على حقوق الملكیة األثر على الربح قبل الضریبة المركز   العملة 
  304,989,304   312,891,991   3,128,919,913  دوالر أمریكي

 (24,856)  (33,142)  (331,418)  یورو
  982,983   1,310,644   13,106,442  جنیھ استرلیني

 (21,405,327)  (28,540,436)  (285,404,360)  العمالت األخرى 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   36
 

   )تتمة(مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية   3.36
 

2013كانون األول  31كما في   ليرة سورية 
 

 دوالر أمريكي
 

 عمالت أخرى  يورو
 

 المجموع
 مقومة بالليرة السورية  مقومة بالليرة السورية بالليرة السورية همقوم )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(
          

              الموجودات
 11,736,686,077  12,629,324  1,258,719,840  3,459,580,929  7,005,755,984 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 25,835,811,475  1,398,142,588  13,196,885,914  11,234,790,617  5,992,356 قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات الماليةحسابات جارية وايداعات استثمارية 
 16,156,543,616  -  5,403,286,496  10,702,911,915  50,345,205 إيداعات استثمارية لدى المصارف و المؤسسات المالية

 3,544,460,431  -  -  -  3,544,460,431 ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية
 547,902,789  -  -  -  547,902,789 مشاركات

 استثمارات محتفظ  بها لتاريخ االستحقاق
  288,566,118  -  -  288,566,118 

     51,457,647 موجودات ضريبة مؤجله
   51,457,647 

 374,456,228  -  86,075  439,129  373,931,024 موجودات أخرى
 1,515,036,283  -  -  -  1,515,036,283 الممتلكات والمعدات 

 17,066,021  -  -  -  17,066,021 موجودات غير ملموسة
 805,942,762  -  -  520,451,213  285,491,549 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 60,873,929,447  1,410,771,912  19,858,978,325  26,206,739,921  13,397,439,289 مجموع الموجودات
 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق و حقوق المساهمين          

 8,899,177,403  -  2,063,605,101  6,835,572,302  - أرصدة دائنة لدى مصرف سورية المركزي         
 8,265,409,180  195,350,000  7,639,765,685  371,622,579  58,670,916 ارصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية

 19,967,746,264  81,825,288  3,114,384,993  11,720,458,879  5,051,077,104 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 7,839,800,161    6,875,649,837  893,900,240  70,250,084 تأمينات نقدية

 764,511,160  79,208  58,987,126  416,992,555  288,452,271 مطلوبات أخرى
 1,651,897  -  -  -  1,651,897  قطع التشغيليمخصص ال
 45,738,296,065  277,254,496  19,752,392,742  20,238,546,555  5,470,102,272 لمطلوباتمجموع ا

 7,426,304,246  32  87,721,038  1,879,352,078  5,459,231,098 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 7,709,329,136  -  -  -  7,709,329,136 حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق و حقوق 
 60,873,929,447  277,254,528  19,840,113,780  22,117,898,633  18,638,662,506 المساهمين 

 -  1,133,517,384  18,864,545  4,088,841,288  (5,241,223,217) صافي مركز العمالت
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 )تتمة(إدارة المخاطر  36
 

  )تتمة(مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية   3.36
 

2012كانون األول  31كما في   ليرة سورية 
 

 دوالر أمريكي
 

 عمالت أخرى  يورو
 

 المجموع
بالليرة السوريةمقومة   مقومة بالليرة السورية مقوم بالليرة السورية )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(  

              الموجودات          
 11,593,129,333  20,326,141  3,172,276,199  5,163,055,640  3,237,471,353 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 19,853,268,288  327,056,111  10,151,881,719  8,861,490,336  512,840,122 قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات الماليةحسابات جارية وايداعات استثمارية 
 -  -  3,818,919,313  50,175,342 إيداعات استثمارية لدى المصارف و المؤسسات المالية

 3,869,094,655 
 -  -  42,357,288  3,955,584,169 ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية

 3,997,941,457 
 -  -  193,500,000  570,738,015 مشاركات

 764,238,015 
 -  -  79,575,398  - استثمارات محتفظ  بها لتاريخ االستحقاق

 79,575,398 
  126,093,084 موجودات ضريبة مؤجله

- 
 -  - 

 126,093,084 
 -  -  928,320  135,157,874 موجودات أخرى

 136,086,194 
  1,340,150,346 الممتلكات والمعدات 

- 
 -  - 

 1,340,150,346 
  24,586,483 موجودات غير ملموسة

- 
 -  - 

 24,586,483 
 -  -  280,697,679  285,491,549 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 566,189,228 
 42,350,352,481  347,382,252  13,324,157,918  18,440,523,974  10,238,288,337 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق و حقوق المساهمين          
 -  851,987,115  2,154,057,681  100,943,386 أرصدة دائنة لدى مصرف سورية المركزي         

 3,106,988,182 
 5,823,057,113  343,665,483  4,852,440,611  616,400,615  10,550,404 ارصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية

 16,084,249,058  223,537,689  2,430,697,873  10,403,155,904  3,026,857,592 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 -  4,712,476,346  64,827,570  198,948,936 تأمينات نقدية

 4,976,252,852 
 931,836,268  52,476,998  328,682,156  312,502,081  238,175,033 مطلوبات أخرى

 2,818,541  -  -  -  2,818,541  مخصص القطع التشغيلي
 30,925,202,014  619,680,170  13,176,284,101  13,550,943,851  3,578,293,892 مجموع المطلوبات

 -  148,205,235  1,760,660,210  4,451,888,508 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 6,360,753,953 

  5,064,396,514 حقوق المساهمين
- 

 
-  - 

 5,064,396,514 
  13,094,578,914 إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق و حقوق المساهمين 

15,311,604,061 
 13,324,489,336  619,680,170  42,350,352,481 

)2,856,290,577( صافي مركز العمالت  
 3,128,919,913  

)331,418(   )272,297,918(  
 

- 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36
  
  مخاطر السيولة  4.36
  

 وتمويل زيادة الموجودات.مويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقهاتعلى توفير ال قدرة البنكتتمثل مخاطر السيولة في عدم 
وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، 

لك االحتفاظ بنسبة كافية من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وكذبيقوم البنك  باإلضافة إلى ذلك،. ومراقبة السيولة على أساس يومي
على البنك أن  2009تشرين الثاني  22بتاريخ  4ب / م ن /  588السيولة وفق قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بالسيولة رقم 

%. 20السيولة بالليرات السورية عن  على أن ال تقل نسبة% 30يحتفظ في كل يوم عمل بنسبة سيولة بكافة العمالت ال تقل عن 
، وكنسبة متوسطة % 66وحدها األدنى % 131بكافة العمالت حدها األقصى  2013خالل عام نسبة السيولة في البنك بلغت 

115.% 
 

الصادر  4ب / م ن /  5938رقم رئاسة مجلس الوزراء  قرار وحسبيقوم المصرف أيضا ووفق القوانين المرعية في سورية كما 
  .% 5باالحتفاظ لدى مصرف سورية المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على ودائع الزبائن بمعدل  2011للعام  أيار 2بتاريخ 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36
  

 )تتمة(مخاطر السيولة   4.36
  

 .يعكس الجدول التالي تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئيسية. من توفر سيولة كافيةتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد 
 

 شهر خالل قلأف أيامسبعة 
من شهر إلى 

 أشهرثالثة 
أشهر  ثالثةمن 
 أشهر ستةإلى 

شهر أ ستةمن 
 أشهر تسعة إلى

شهر  تسعةمن 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

2013كانون األول  31كما في   
 المبلغ بآالف الليرات السورية

                الموجودات
 11,736,686  -  -  -  -  -  -  11,736,686 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 حسابات جارية وايداعات استثمارية قصيرة األجل لدى 
 16,116,849 البنوك والمؤسسات المالية

 
6,829,339 

 
2,889,623 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25,835,811 

 16,156,544  -  4,790,295  -  6,466,830  1,293,003  3,606,416  - إيداعات استثمارية لدى المصارف و المؤسسات المالية
 288,566  288,566  -  -  -  -  -  - استثمارات محتفظ  بها لتاريخ االستحقاق

 3,544,461  387,601  67,869  264,538  986,677  943,685  3,911  890,180 ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية
 547,903  525,884  -  -  -  -  -  22,019 مشاركات

 51,457  51,457  -  -  -  -  -  - موجودات ضريبة مؤجله
 374,456  256,210  -  -  -  -  -  118,246 موجودات أخرى

 1,515,036  1,515,036  -  -  -  -    - الممتلكات والمعدات 
 17,066  17,066  -  -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة

 805,943  805,943  -  -  -  -  -  - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 28,883,980 مجموع الموجودات

 
10,439,666 

 
5,126,311 

 
7,453,507 

 
264,538 

 
4,858,164 

 
3,847,763 

 
60,873,929 

  المطلق المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار
 8,899,177  -  -  -  -  -  -  8,899,177 أرصدة دائنة لدى مصرف سورية المركزي               

 8,265,409  -  -  -  -  -  -  8,265,409 للبنوك والمؤسسات الماليةالحسابات الجارية 
 19,967,746  -  -  -  -  -  -  19,967,746 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء

 7,839,800  19,373  53,897  5,949  2,100,481  3,204,641  1,162,697  1,292,762 تأمينات نقدية
 764,512  143  31,572  -  215,265  -  65,765  451,767 مطلوبات أخرى

 1,652  -  -  -  -  -  -  1,652  مخصص القطع التشغيلي
 45,738,296  19,516  85,469  5,949  2,315,746  3,204,641  1,228,462  38,878,513 مجموع المطلوبات

 7,426,304  384,422  1,057,662  1,159,401  1,469,636  1,308,905  862,065  1,184,213 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 40,062,726 إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 
2,090,527 

 
4,513,546 

 
3,785,382 

 
1,165,350 

 
1,143,131 

 
403,938 

 
53,164,600 

 7,709,329 3,443,825 3,715,033 (900,812) 3,668,125 612,765 8,349,139 (11,178,746) الصافي
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 )تتمة( إدارة المخاطر 36
  

 )تتمة(مخاطر السيولة 36.4   
  

 شهر خالل قلأف أيامسبعة 
من شهر إلى 

 أشهرثالثة 
أشهر  ثالثةمن 
 أشهر ستةإلى 

شهر أ ستةمن 
 تسعة إلى

 أشهر
 تسعةمن 

 المجموع أكثر من سنة شهر إلى سنة

2012كانون األول  31كما في   

 المبلغ بآالف الليرات السورية
                 الموجودات

 11,593,129  -  -  -  -  -  -  11,593,129 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
  حسابات جارية وايداعات استثمارية قصيرة األجل لدى 

 19,853,268 - - - - 236,108 3,730,639 15,886,521 البنوك والمؤسسات المالية
 3,869,095  -  980,679  797,154  310,206  -  1,781,056  - إيداعات استثمارية لدى المصارف و المؤسسات المالية

 79,575  79,575  -  -  -  -  -  - استثمارات محتفظ  بها لتاريخ االستحقاق
 3,997,942  1,068,311  314,847  361,852  975,680  957,723  4,446  315,083  ذمم و أرصدة األنشطة التمويلية

 764,238  764,238  -  -  -  -  -  - مشاركات
 126,093  126,093  -  -  -  -  -  - موجودات ضريبة مؤجله

 136,086  16,743  -  -  -  -  -  119,343 موجودات أخرى
 1,340,150  1,340,150  -  -  -  -  -  - الممتلكات والمعدات 

 24,587  24,587  -  -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة
 566,189  566,189  -  -  -  -  -  - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 42,350,352  3,985,886  1,295,526  1,159,006   1,285,886    1,193,831  5,516,141  27,914,076 مجموع الموجودات
 المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار

 3,106,988  -  -  -  -  -  -  3,106,988 أرصدة دائنة لدى مصرف سورية المركزي             
 5,823,057  -  -  -  -  -  -  5,823,057 الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية

 16,084,249  -  -  -  -  -  -  16,084,249 أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
 4,976,253  19  45,044  7,610  4,925  3,362,092  1,182,487  374,076  تأمينات نقدية

 931,836  -  -  -  -  -  6,475  925,361 مطلوبات أخرى
 2,819  -  -  -  -  -   2,819  مخصص القطع التشغيلي

 30,925,202   19  45,044  7,610  4,925  3,362,092  1,188,962     26,316,550 مجموع المطلوبات
 6,360,754  121,994  858,355  625,121  1,122,413    1,216,205   1,037,280     1,379,386  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 37,285,956 122,013 903,399 632,731 1,127,338 4,578,297 2,226,242 27,695,936 إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
 5,064,396 3,863,873 392,127  526,275 158,548 (3,384,466) 3,289,899 218,140 الصافي
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  )تتمة(إدارة المخاطر 36
  

  )تتمة(مخاطر السيولة 36.4   
  

 المركز المالي بيانبنود خارج 
 

2013كانون األول  31  لغاية سنة 
  من سنة لغاية

 المجموع سنواتخمس  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

  
 6,413,359,790  -  6,413,359,790 عتمادات اال

 -  -  -  قبوالت
 827,749,550  -  827,749,550 الكفاالت
 7,241,109,340  -  7,241,109,340 المجموع

      

 لغاية سنة 2012كانون األول  31
  من سنة لغاية

 المجموع سنواتخمس  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

  
 4,802,174,718  -  4,802,174,718 عتمادات اال

 5,796,331  -  5,796,331  قبوالت
 133,414,656  -  133,414,656 الكفاالت
 4,941,385,705  -  4,941,385,705 المجموع

 
 السوقمخاطر ا36.5   

 
  تعريف مخاطر السوق 

  :مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناتجة عن

  أو / ، و)بما في ذلك األصول والخصوم خارج الميزانية ( التغيرات في قيمة األصول والخصوم  -
  .أسعار األسهمد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العوائ التغيرات في اإليرادات نتيجة تغيرات في -

  : هي كما يليوق رئيسية، وهناك ثالثة مخاطر س

نتيجـة لعـدم تطـابق أسـعار     . هي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغيرات فـي أسـعار العوائـد    : مخاطر أسعار العوائد  -
أو االختالفات في توقيت آجال استحقاقها، قـد تتعـرض مؤسسـة ماليـة لخسـارة أو      / على األصول والخصوم والعوائد 

  . انخفاض في األرباح نتيجة للتغيرات في أسعار العوائد 
هي مخـاطر الخسـارة الناجمـة عـن الفـرق بـين األسـعار المفترضـة و الفعليـة          : مخاطر صرف العمالت األجنبية -

بية ضمن سيناريو يكون لـدى المؤسسـة الماليـة فيـه فـائض أو نقـص بالصـافي فيمـا يتعلـق          لصرف العمالت األجن
  . باألصول والخصوم المقومة بالعمالت األجنبية

هي مخاطر الخسارة الناجمة عن االنخفاض فـي قيمـة األصـول نتيجـة للتغيـرات فـي أسـعار        :  مخاطر تغيير السعر -
  .الستثماراألوراق المالية وغيرها من أنواع وأدوات ا

 
 قياس مخاطر السوق والمتطلبات الرقابية 

 
بنك قواعد مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال عن مخاطر السوق، الممارسة، يجب أن يتبع كسياسة و

  .التسليف ذات الصلةلمشمولة في تعليمات مجلس النقد وا
  :تتكون مخاطر السوق من العناصر التالية 

 :التي تشمل السوق ألسعار العوائد و مخاطر -
المتعلقة باألداة المالية ذاتها أو المتعلقة بالجهة المصدرة لهذه ) Specific Risk(ألسعار العوائد : مخاطر السوق المحددة -

 .األداة والمحتفظ بها للمتاجرة 
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  )تتمة( إدارة المخاطر 36
  

 )تتمة( السوقمخاطر ا 36.5
 
لألدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي تتأثر ) General Market Risk(ألسعار العوائد : مخاطر السوق العامة -

  .أسعارها بظروف السوق العامة وبتغيرات معدالت أسعار العوائد السائدة
 .مخاطر السوق لمراكز األسهم المحتفظ بها للمتاجرة -
 .مخاطر مركز القطع اإلجمالي ومركز الذهب -

 
  مخاطر العائد 

. بنكتعلقة بالتوظيفات والعوائد وذلك وفقا الستحقاقات محفظة المبتحديد سياسة المصرف ال بنكالمطلوبات  بالتقوم لجنة الموجودات و
الموجودات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق بحدود ضيقة من توظيفات االستثمار ى إبقاء التفاوت بين المطلوبات وإل بنكيسعى ال

  .طويلة األجل
هامش أمان عند التمويل بأسعار ثابتة بحيث يتجاوز معدل السعر السائد بالسوق بهامش أمان لتغطية هذه المخاطر في  لبنكيأخذ ا

  .حال تقلبات أسعار العوائد
  .غير معرض لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداته المالية  حيث ال يتم احتساب أي فوائد بنككما أن ال

يقوم البنك بإثبات . كسعر تأشيري مالية قد تتأثر من قبل عوامل السوق الحالية بما فيها أسعار الفائدةومع ذلك فإن قيمة األدوات ال
  .دخل بعض موجوداته المالية على أساس التناسب الزمني

 يتعهد أن المضاربة، دون أساس على لألرباح المستحقة الودائع يقبل البنك ألن الربح، هامش حيث من السوق لمخاطر البنك يتعرض ال
 المودع يتحمل – المضاربة عقد حسب – االعتيادية الخسارة حالة في أنه حيث ،صحاب حسابات اإلستثمار المطلقأل أرباح مسبقا بأية

أما في حال الخسارة ألسباب التعدي والتقصير يتحمل البنك كامل  .جهده )المضارب( البنك يخسر حين في أمواله خسارة )المال رب(
  .الخسارة

 أن البنك يأخذ بعين االعتبار مخاطر إال.يتحمل البنك المخاطر التجارية المنقولة من خالل اضطراره لتوزيع عائد مقارب للسوق
المرابحات  تسعير تمويلع لدى البنك في حال انخفاض العائد المدفوع للودائع لذا يقوم البنك بأخذ هامش أمان عند ئانخفاض الودا

 .بحيث يتجاوز معدل العائد السائد في السوق لتغطية هذه المخاطر

احتساب فجوة العائد على أساس اخذ صافي األصول المولدة للربح بعد طرح تكلفة االلتزامات التي قد تنتج عنها و أخذ أثر  لقد تم
 .و أثره على حقوق الملكية بعد خصم الضريبة% 2تغير معدل العائد بـ 

 

أثر الزیادة أو النقص في معدل  الفجوة التراكمیة لغایة سنة 2013
 األثر على  حقوق الملكیة %2العائد 

  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

 (36,442,990) (48,590,653) (2,429,532,647) لیرة

 194,256,700 259,008,934 12,950,446,681 دوالر

 55,067,439 73,423,252 3,671,162,621 یورو
 

أثر الزیادة أو النقص في معدل  الفجوة التراكمیة لغایة سنة 2012
 األثر على  حقوق الملكیة %2العائد 

  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

 (22,239,550) (29,652,733) (1,482,636,650) لیرة

 33,578,333 44,771,110 2,238,555,506 دوالر

 25,681,066 34,241,422 1,712,071,090 یورو
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  )تتمة( السوقمخاطر ا 36.5
  

  )تتمة(مخاطر العائد 
 

 

 أیام  7حتى 
أیام إلى  7أكثر من 

 شھر
 3أكثر من شھر إلى 

 أشھر
أشھر  3أكثر من 

 أشھر 6إلى 
 

أشھر  6أكثر من 
 أشھر 9 إلى

شھر  9أكثر من 
 المجموع أكثر من سنة إلى سنة

 فجوة العائد 

2013كانون األول  31كما في   

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة
 

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

 الموجودات
         

 - أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالیة
 

10,486,099,807 
 

4,182,626,392 
 

6,466,830,246 
 

- 
 

4,739,949,883 
 

- 
 

25,875,506,328 
 - استثمارات محتفظ  بھا لتاریخ االستحقاق

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
288,566,118 

 
288,566,118 

 890,179,899 ذمم و أرصدة األنشطة التمویلیة
 

3,911,191 
 

943,686,435 
 

986,676,974 
 

264,537,686 
 

67,868,545 
 

387,599,701 
 

3,544,460,431 

 22,018,574 مشاركات
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

525,884,215 
 

547,902,789 

 912,198,473 مجموع الموجودات
 

10,490,010,998 
 

5,126,312,827 
 

7,453,507,220 
 

264,537,686 
 

4,807,818,428 
 

1,202,050,034 
 

30,256,435,666 
 المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار

 1,292,762,327 تأمینات نقدیة               
 

1,162,697,060 
 

3,204,640,958 
 

2,100,480,918 
 

5,949,116 
 

53,896,964 
 

19,372,818 
 

7,839,800,161 

 1,292,762,327 مجموع المطلوبات
 

1,162,697,060 
 

3,204,640,958 
 

2,100,480,918 
 

5,949,116 
 

53,896,964 
 

19,372,818 
 

7,839,800,161 
 1,184,212,558 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

 
862,065,360 

 
1,308,904,702 

 
1,469,636,117 

 

1,159,400,849 
 

1,057,662,048 
 

384,422,612 
 

7,426,304,246 
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

 2,476,974,885 االستثمار المطلق
 

2,024,762,420 
 

4,513,545,660 
 

3,570,117,035 
 

1,165,349,965 
 

1,111,559,012 
 

403,795,430 
 

15,266,104,407 

 14,990,331,259 798,254,604 3,696,259,416 (900,812,279) 3,883,390,185 612,767,167 8,465,248,578 (1,564,776,412) الصافي
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  )تتمة( إدارة المخاطر  36

  

  )تتمة( السوقمخاطر ا 36.5
  

  )تتمة(مخاطر العائد 

 

 أیام  7حتى 
 

أیام إلى  7أكثر من 
 شھر

 

 3أكثر من شھر إلى 
 أشھر

 

أشھر  3أكثر من 
 أشھر 6إلى 

 

أشھر  6أكثر من 
 أشھر 9إلى 

 

شھر  9من أكثر 
 إلى سنة

 
 أكثر من سنة

 
 المجموع

 فجوة العائد 

2012كانون األول  31كما في   

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

   الموجودات
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 10,753,353,294  -  980,678,000  797,154,000  310,206,000  236,108,000  5,511,695,000  2,917,512,294 أرصدة لدى المصارف و المؤسسات المالیة
 79,575,398  79,575,398  -  -  -  -  -  - محتفظ  بھا لتاریخ االستحقاقاستثمارات 

 3,997,941,457  1,068,311,000  314,847,000  361,852,000  975,680,000  957,723,000  4,446,000  315,082,457 ذمم و أرصدة األنشطة التمویلیة

 764,238,015 764,238,015  -    -    -    -    -    -   مشاركات

 15,595,108,164 1,912,124,413 1,295,525,000 1,159,006,000 1,285,886,000 1,193,831,000 5,516,141,000 3,232,594,751 مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار

 4,976,252,852  19,000  45,044,000  7,610,000  4,925,000  3,362,092,000 1,182,487,000 374,075,852 تأمینات نقدیة

  4,976,252,852  19,000  45,044,000  7,610,000  4,925,000  3,362,092,000  1,182,487,000  374,075,852 مجموع المطلوبات
  6,360,753,953  121,994,000  858,355,000  625,121,000  1,122,413,000  1,216,205,000  1,037,280,000  1,379,385,953 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 11,337,006,805 122,013,000 903,399,000 632,731,000 1,127,338,000 4,578,297,000 2,219,767,000 1,753,461,805 االستثمار المطلق

 4,258,101,359 1,790,111,413 392,126,000 526,275,000 158,548,000 (3,384,466,000) 3,296,374,000 1,479,132,946 الصافي
 



م.م.ش سورية -البركة بنك   
 

  المالية البياناتإيضاحات حول 
   2013كانون األول  31كما في 

 
 

 
66 

  )تتمة( إدارة المخاطر    36
 

   مخاطر السوق لالستثمارات المالية 36.6

  .لالفتراضات المتعلقة بتغيرات السوق يستخدم البنك نظاما داخليا لتقدير مخاطر السوق والحدود القصوى للخسائر المتوقعة وفقاً

ويتم قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السوق على أساس نظري وافتراضي ويتم الجمع بين الطرق اإلحصائية الكمية وبين خبرة 
  .الموظفين المختصين

  :بعة ويقوم البنك بتحديد حدود قصوى للمخاطر على مستوى السهم الواحد وعلى مستوى المحفظة ومن الطرق المت

  .السياسات االستثمارية الموضوعة •
  . توقع إحتماالت مستقبلية افتراضية •

 

 مخاطر السلع والمخزون السلعي  36.7

من قبل البنك  هي المخاطر الناجمة عن تعامالت البنك في عقود التمويل اإلسالمية بما تحمله من مخاطر حيازة لألصول المشتراة
 .بغرض إعادة بيعها لآلمر بالشراء ضمن عقود التمويل اإلسالمية

 ال يوجد 2013 كانون األول 31كما في  .يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل تضمين عقود الشراء مع الموردين بخيار الشرط
والتي تمثل قيمة بضاعة في الطريق قام البنك بشرائها ، السلع والمخزون السلعي على الموجودات قيد االستثمارمرتبطة بمخاطر 

  .بعقود مع الموردين تتضمن خيار الشرط ، وذلك بعد توقيع الوعد بالشراء من قبل العميل
 

 ) التشغيلية (العمليات  مخاطر  36.8
 

إخفاق في عملیات الحاسب اآللي  التي تنتج بسببلتي یمكن أن تسبب خسائر  للبنك وتمثل المخاطر التشغیلیة المخاطر ا
  أخطاء بسبب عدم كفایة  االجراءات أو سوء تصرف الموظفین أو عدم االلتزام بالشریعة و

ر االساسي بموجب تعلیمات مصرف سوریة المركزي اعتماد المؤشلقیاس المخاطر التشغیلیة  فھي و أما الطریقة المعتمدة
  : لتشغیلیة التي یتعرض لھا البنك من خاللیتم تحدید المخاطر القیاس مخاطر التشغیل و

النشاطات التي یقوم بھا البنك مدى تأثر العملیات وعن طریق تقییم : االجراءات الرقابیة التقییم الذاتي للمخاطر و •
بالمخاطر التشغیلیة المحتملة من ورش عمل مع اإلدارات المعنیة یستدل من خاللھا على مدى ضعف أو قوة بیئة 

 المخاطر التشغیلیة الكامنة في عملیاتھ و نشاطاتھ 
 

تواجھ األقسام التي الوحدات وم بھا البنك و تحدید عن طریق تبویب العملیات التي یقو: تجمیع المخاطر حسب أنواعھا  •
 یساعد ھذا االجراء على اظھار نقاط الضعف فيسب نوع المخاطر التي تتعرض لھا وذلك حإدارة المخاطر التشغیلیة و

 كما یساعد على وضع االولویات للخطوات الواجب القیام بھا لمعالجة ھذه المخاطر نظام إدارة المخاطر التشغیلیة و
  
تلف العملیات التي یمكن تحملھا عن طریق وضع حدود لمؤشرات المخاطر الرئیسیة لمخ: لیة حدود المخاطر التشغی •

  التي ال یجب تخطیھا و

: أما أھم آلیات تخفیف المخاطر التشغیلیة   
  الموافقات المحددة في كل مستوى إداري لھ عالقة بالمخاطر التشغیلیة الصالحیات و •
  موظفین بمھام ینشأ عنھا تضارب مع مصالحھم الشخصیة عدم تكلیف البین الموظفین وفصل المھام  •
  سجالت البنك الوقایة الكافیة لموجودات و •
  الحسابات المطابقات والتحقق الدوري للعملیات و •
  أنظمة الضبط الداخلي ألي نشاط جدید أو ألي أداة مالیة  جدیدة توفیر االجراءات و •
  التأمین على موجودات البنك  •
  ضع خطط التدقیق مبنیة على أساس المخاطر دارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وقة بین إتطویر العال •
  ختلف موظفي البنك للموظفین الجددالمستمر لمالتدریب الفعال و •
  وضع نظام شامل الجراءات الضبط الداخلي  •
 وضع إجراءات الرقابة الشرعیة للتأكد من أن االنشطة التي یقوم بھا البنك ال تخالف الشریعة  •
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  )تتمة( إدارة المخاطر  36
 

 )تتمة( ) التشغيلية (العمليات  مخاطر  36.8
  

البنك على  كما تعمل إدارة البنك على وضع خطط طوارئ و خطط استمراریة عمل بدیلة و إجراء اختبارات لھا لضمان قدرة
العمل في  كتعطل أجھزة االتصال أو توقف نظام( تخفیف الخسائر في حال حصول أعطال قاسیة االستمرار في العمل و
ذلك بھدف و) وجودات أو حصول كوارث طبیعیة التكنولوجیة أو حصول أضرار في البنیة المادیة للماالجھزة المعلوماتیة و

  . حداث على أداء البنك تخفیض المخاطر التي قد تخلفھا تلك اال
 

 لمخاطر الشرعيةا 36.9

 ضمن شرعية ضوابط وجود فإن لذا  عملها، في اإلسالمية البنوك عليه ترتكز الذي األساس اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام يعتبر
 :يليفيما  تلخيصها يمكن التي الشرعية المخاطر تخفيف في هاماً عامالً يعد وإجراءاته  البنك سياسات

  .وقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة الشرعية الرقابة لهيئة الملزمة بالقرارات االلتزام عدم •
 .المصرفية المنتجات بتقديم الخاصة العمل إجراءات ضمن  الموجودة  الشرعية الضوابط تجاوز •

 :التالية بالخطوات  البنك يقوم ممكن حد أدنى إلى تخفيفها أو المخاطر هذه ولتجنب
 . الشرعية الناحية من البنك في للعاملين المستمر التدريب •
 وذلك الشرعية، الضوابط مع المصرفي العمل جوانب جميع في ومنتجاته وعقوده وإجراءاته البنك سياسات كافة تطابق من التأكد •

 .بها العمل بدء قبل الشرعية الرقابة  هيئة من اعتمادها خالل من
 .العمل سالمة تضمن التي الشرعية أسسه ألهم البنك في العاملين فهم من التأكد بعد إال منتج أي تقديم عدم •
 .مراقبة وتدقيق العمليات بشكل مستمر من قبل قسم التدقيق الشرعي الداخلي •

 

 األعمال خاطرم  36.10
  

الناتجة عن الظروف السياسية االخطار  ومنها ،عامة بصفة البنوك قطاعالبنك أو على تؤثرقد  عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ
تقوم ادارة البنك بتقييم تلك  .البنك عمالن المؤشرات السلبية على نتائج اواالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد م

  .بنكالمخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال والمركز المالي لل
  

  خطط الطوارئ واستمرارية العمل   36.11
 

شكلت إدارة البنك لجنة للطوارئ واستمرارية العمل مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين بالبنك والتي بدورها قامت بتقييم وضع البنك 
من اإلجراءات  لضمان ضمن الظروف الراهنة حيث وضعت الخطة لمواجهة عدد من السيناريوهات القاهرة والتي تتضمن العديد 

  .استمرار أعمال البنك وأنشطته في الحاالت الطارئة التزاما بالمعايير المصرفية ألفضل الممارسات بهذا الخصوص
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  كفاية رأس المال 37
3201 2201 

 لیرة سوریة لیرة سوریة

  4,543,145,250  4,552,614,250 رأس المال
 1,008,431,774  3,410,951,547  األرباح غیر المحققة 

)524,063,255(  (321,877,335) صافي الخسارة المدورة المحققة  
 -  30,757,929  احتیاطي قانوني

)24,586,483(  (17,066,021) الموجودات غیر الملموسة  
 5,002,927,286  7,655,380,370 االموال الخاصة األساسیة

  36,882,745  36,882,745  احتیاطي مخاطر التمویل    
  36,882,745  36,882,745  صافي األموال الخاصة المساندة 

  5,039,810,031  7,692,263,115 صافي حقوق الملكیة حسب تعلیمات مصرف سوریة المركزي
 10,833,757,777  25,206,918,366 الموجودات المثقلة  

  955,751,039  369,620,739 حسابات خارج المیزانیة المثقلة
  336,316,295  1,152,381,928 مخاطر السوق

 208,388,522  515,686,539 المخاطر التشغیلیة

 27,244,607,572  12,334,213,633 
 %41  %28 نسبة كفایة رأس المال

 %41  %28 األموال األساسیةنسبة كفایة 
%99  %100 إلى إجمالي حقوق المساھمینرأس المال األساسي نسبة   

%1  %0 نسبة األموال المساندة إلى مجموع األموال الخاصة المساندة واألساسیة  

نسبة  ال تتدنىبحيث  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسب كفاية رأس المالتم احتساب نسبة 
  .%8كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 

والذي تضمن تعديل المادة الثامنة من قرار  4ب /ن.م/1088صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم  2014شباط   26بتاريخ 
بحيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير  2008شباط  4تاريخ  1ب /ن.م/362مجلس النقد والتسليف رقم 

النقد والتسليف رقم المحققة ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس 
 .2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253

  
 المركز المالي  بيانالتزامات ائتمانية خارج وارتباطات  38

 
 2013  2012 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 4,802,174,718  6,413,359,790 اعتمادات مستندية
 5,796,331  -   قبوالت
 133,414,656  827,749,550 كفاالت

 112,866,277  582,267,410 لقاء حسن تنفيذ
 17,048,379  240,982,140 لقاء اشتراك في مناقصات

 3,500,000  4,500,000 لقاء الدفع
 1,267,341,687  2,714,682,627 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة   

9,955,791,967  6,208,727,392 
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  المركز المالي بيانالتزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية خارج  39
 

 
2013  2012 

 
 ليرة سورية  ليرة سورية

    :ارتباطات عقود مشاريع إنشائية
 25,525,224  21,012,710 تستحق خالل سنة

 25,525,224  21,012,710 المركز المالي بيانمجموع ارتباطات عقود المشاريع اإلنشائية في تاريخ 

 335,833  115,070 تستحق خالل سنة    :ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية    
 254,642,500  205,723,255 من سنةتستحق خالل أكثر 

 254,978,333  205,838,325 المركز المالي بيانمجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية في تاريخ 
  

 على البيانات المالية  902القرار أثر تطبيق  40
  

رقـم  والمعدل لبعض بنود القرار   2012تشرين الثاني  13بتاريخ  902باصدار القرار  مجلس النقد والتسليفقام  2012في عام 
تطبيق التعديالت الواردة في مشروع القرار على التسهيالت  نتيجةفإن وعليه ) 4ب /م ن/650(وتعديالته بالقرار ) 4ب /م ن/597(

 :كالتالي كانت 2012 كانون األول 31اإلئتمانية بتاريخ 

 :902و  597القراراین الفرق في قیمة المخصص واالحتیاطي العام لمخاطر التمویل بین 

 الفرق 902القیمة وفقًا للقرار  597القیمة وفقًا للقرار  لیرة سوریة 

 404,368,950 287,695,093 692,064,043 مخصص التدني
 690,812 42,403,496 41,712,684 االحتیاطي العام لمخاطر التمویل

  
  .المخصصات تشمل بنود داخل الميزانية فقط

  
 المقارنةأرقام  41

  
لتتناسب مع تبويب أرصدة الفترة الحالية، لم تؤثر عملية اعادة التبويب هذه على حقوق  2012تم اعادة تبويب بعض أرصدة عام 

  :، فيما يلي ملخص للبنود المعاد تبويبهاالملكية أو ربح الفترة السابقة
  

   القیمة
 2012كانون األول  31التبویب  2013كانون األول  31التبویب في  لیرة سوریة

   
     

 *دخل البنك من استثماراتھ الذاتیة إیرادات االنشطة التمویلیة 100,476,327
  
إيرادات  بند دخل البنك من إستثماراته الذاتية إلىبند دة تصنيفها من اوالتي تم اع وهي تمثل أرباح البنك من الوعاء المشترك ، •

  .عاء المشتركوناتجة عن ال البنك من األنشطة التمويلية بإعتبارها
  
  


